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ఈ పొ త్తమునకుం గొన్ని వ్యాఖ్యానములు కలవు గాని వానిలో నింతకుమున్నుు 

(ప్రకటిత మెనది కీ కే వేదము 'వెంకటర్లాయలవారి వ్యాఖ్యానమే, ఆవ్యాఖ్యా 

నము పూర్వ వ్యాఖ్యానములయందుం డెడి చాల వ్యత్యాసములను కని"పెట్టి శ్రీకా స్ర్రుల 

వారు విరచించిరి. దానిని దిలకించి అందులోనున్న (ప్రమాదములను "ప్రమాదోీమ 

తానుప్కి అపి శేవకారార్థక$) దీపాల పీచ్చయ్యశకా శ్ర్రీగారు తొలంగించుచు నొక 

విఫులమెన వ్యాఖ్యానమును “జితకాశి యనుసేరతో రచించి విద్వల్లోకమునకు 

మహాోపకార మొనర్చి రనుటకు సందియములేదు. నేను (ప్రత్యతీరమును నాయీ 

వ్యాఖ్యానములో జాలభాగము చదివిచూచితిని. వ్యాఖ్యాత కనుపజచిన గుణ 

దేవుములన్ని యు సముంజుసములేయని తోచినది. వ్యాఖ్యాతను నేనక్కు_డక్కు_డ 

(ప్రచ్నించి చూచితిని చక్కని యుపపత్తులు చూపి నాకు సంతృప్తిని గలిగించెను, 

ఈయన మాకు (తి. వెం. కవులకు ఏకలవ్య శిష్యు(డు. ఈయన కింతపాండితి కల 

దని నే నిప్పుడు గుజుతింపయల్లితిని, “ఫూర్వ వ్యాఖ్యాత 'లెంకటి పాండిత్యము 

కలవారు * చేంటి యీ వ్యాఖ్యాత పాండిత్య ముంతటిది * యని విబారించు నెడల 

స్థూలదృష్టిని వాశిక్కడ 1 వీరెక్క_డ ? యని తోంచునుగాని వ్యాఖ్యాన రచనల 

యందలి "వె-శేసుములను విమర్శక తాదృలొం బరిశీలించిననో. ' (బకృత వ్యాఖ్యాత 

కనాన మిచ్చుట తప్పదని నాకుందోంచినది. ఈయన మా (తీ. నెం, కవుల) యొద్ద 

న్స as జదువకున్న ను మాళిష్యుండనని చెప్పెడి కొందణిలో వాండగుటంజేసీ 

Kk నీయనంగూర్చి యేమి (పరం అయినను వోసినను అయ్యది శిన్య వాత్సల్య 

ప్రయుక్లమైన (వ్రాతగా న్థూలదృష్టులు (త్రోసివేయుదురని యెలతీ(గియు ర చననుబట్లి 

వైమాటలు (వాయేక తప్పిన దశాదు. ఆ యీ సారంగధర చరిత్రమును పలువురు 

విద్వాంసులును కన్రలును చదివియే యుందురు, విశేషములను (గ్రహించియే యుం. 



యీ 

దురు గాని యింత శ్రద్ధతోం బట్ట బటుదలతో, జదివినవారు లేరనియే. నే ననుకొంటిని. 

ఈయన క్రింతటి శ్రచ్తాఫక్తులు గలుగుటకుం గారణ మియనయే పీఠికలో వక్కా_ణించి 

యుంటచే "సే నిందు మరల నావిసయమును చర్విత చర్వణ 'మొనర్చ నెతిని, 

“ఆపాతాళ నిమగ్న కీవర తను న్లానాతి మంభథాచలః” 

అన్న క్లోకపొద మియనయందు 'సమన్వితమగుచున్నది. లోంగడ రచించిన 

వ్యాఖ్యాత లీయన చూపిన శ్రద్ధలో నెన్న వవంతు. సంస కం వ్యాఖ్యానించినను 

(ప్రకృత వ్యాఖ్యాతకు పని కల్పించువారు "కారనియే "నేను విశ్వసింతును. 

శ్లో, ఆస్థా స్వాస్ట్యే యది స్యాతాం - మేధయా కిం (ప్రయోజనమ్, 

"లే pe యది న స్యాతాం - మేధయా కిం (పయోజనమ్, 

ఈయన వ్యాఖ్యానించులగాక యీ మహాతామదినములలో నియ్యది (ప్రకటిత 

మగు కెట్లు ? ఆ లోపము "నెవరు వూరించిరో చారింగూర్చి వ్యాఖ్యాశయే కొన్ని. 

పద్యములలో వ్యాఖ్యానించెను. ఆ సంజీవి సెట్టిగారు (ప్రకృత(ప్రవృత్తికి సంజీవియే 

యయ్యె ననుటకు 'సందియములేదు, ఈ యుభయులను భగవంతుడు 'సర్వవిధముల. 

గ స నొనర్చులాక యిని యాశీర్వదింతును. 

అభినవ వాగనుశాసన 

(శ్రీ మల్లాది సూర్యనా రాయణశా స్త్రి గారు ' 

ధవశేశ్షరము, 5--12.1948, 

సారంగధర చరిత్ర సాదరముగా౬ జదివితిని. విద్వల్లోకమున గణుతి కెక్కిన 

యర్వా-చీనసరస్మ ప్రబంధములలోని దైన - యీ కృత్సి లేఖన  ముద్రణదోవమునం 

(గ్రమముగా _నపార్థములు తోంచెడి యపపాఠములకు లోనగుట కనిపెట్టి సెక్కు 

(గల పరిశోధించియు, బహుగ్టంథములు 'పరిశీలించియు. నవివాక్యునం 

బుట్టినట్లు చక్కగా బరిహ్కూరించి కవిస్పాదయము “తెల్లమగునట్టి టీక రచియించీన 

ఫ్ర. శ్రీ సీక్చయ్యకా స్ప్రగారి సారస్వత సేవ యెంతయు శాఘ్యము”. 

చేమకూర పాకానం బడ్డ దన్న (ప్రశంసావచనము విజయవిలాసమునకు6 

జెందినద్దేయెనను, అది పు  చర్మిశ్రకుంగూడ Se (శ్రద్ధాభక్త 

లతో విశేషపరిశ్రమబేసి కావించిన యీ పరిమ్య్బ్బూత ముద్రణమునుబట్టి త్రీ కాసా. 

'రాంధ్రుల (ప్రశంసకు! చాత్రులగుచు న్నారు. 
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(శ్రీ తల్లావ్చజి జల శివశంకరశా స్త్రీ గారు, 'ఉవభాక్ళతము షు 

సభాపతి సాహితీసగమిత, తెనాలి, 

శ్రీ తిపురారిభట్ల వీరరాఘవస్వామిగారు, 

మంతి * సాహితీసమితి. 

(Ex-Principal, Sanskrit College, Tenali.) 
డిసెంబరు 21, 1942. 

జా ప్పింగారూ | అభి ప్రాయార్థము మిరు పంపిన సౌారంగభరచరక్నిత్ర (ప్రతులు 

అందినది. సంస్కరించి _జితకాళి టీకాసమేతముగా మోరు వెలువరించిన 
ఈ (గ్రంథము సావధానముగా పరిశీలించాము. (గ్రంథాదిని 82 పుటల పీఠికలో 

మ్ బహుగ9౦ంథావలోకనము, సమో కొ సోనుర్థ్యాము (ప్రస్ఫుటముగా కనబడుతున్న వి. 

దుర్వ్యాఖ్యా వివమూర్శిత మైన కావ్యాన్ని ష్ సంజీవిని పోసి ఉజ్జివింపచేసినం 

దుకు కృతిక ర్న చేమకూర వేంకటకవి సజీవుడైలే మి చరణాభివందనము బేనేవాజే ! 

. అచ్చుపడిన 'పా9-వీనాంధ్ర్యంథాలమిద తమరు నమకము లేద నేవారు 

మా మితు)లు శ్రీ మండపాక పార్వతీశ్వర శా క్ర్రీగారుః _ “లేఖక క ప్రమాద జనితదోప- 
ములు లేకుండా పండితుల సావాయ్యముచేత పరివ్కు_రించి ము|దించినదని ఒక్కొక్క 

గింథముఖపక్రముమిద ఉంటుంది. ఆ పండితులెవరోో వారి సాయమేమిటో తెలి 

యదు. ' కొన్నిటిమోద పరిన్కు_ ర్లలెపేర్లు ఉంటవి. కాని సంస్క_రణము సమిచీ 

నము కాదు. కొందరు టీకాకారులూ వ్యాఖ్యాతలూ గు్తెరుగలేక అపపాశాలే 

ఆధారము చేసుకుని చెప్పిన అర్థాలవల్ల కవివృాదయము. గావ్యాము కావడములేదు. 
ఇంకో అన్యాయము : చిన్న యనూరి .వ్యాకరణమే మానదండముగా (హించి పండితు 

లౌనేకులు 'పొఠములు దిద్ది పాడుబేసినారు?. ఈఅభిప్రాయములు యథార్థములే, 

నికరమెన అంధులుకాని విద్వాంసులు కొందరు కేట తెలుగున, Ee 

మునూ సరిగా ఇ (గ్రహించలేక ళా చెప్పినారు. Mtn 

విద్యార్థులూ, సామాన్యజనుల్యూ ఆ. విద్వాంసుల మార్హమే విశ్వాసముశేత అనుస 
న్నారు. అందువల్ల భెపకూూ, సాహి మ. చాలా తు 

భ్రమ ప్రమాదాలకు లోనెన టీకతో శ్రీ వేదము వంకేటరాయశా రారు 

(ప్రకటించిన సారంగధర చరిత్ర మూలమును క చక్కగా సంస్కరించి టీక వాసీ 

సాహిత్యలోశానికి ఉపకారము చేసినారు. మీ వివుర్శవిధానమ మిక్కిలి సమం 
జసమూ, సపమాణమూ, కవివృాదయమును చక్కగా విశదముశేసిన మి సారంగభర 

'పొఠము ఇకముందు, పుమాణమె: పండితులకు ల భఘవుతుందని మా ఆభ 

యము, ఇతి శివమ్, 



ర 

ప ఆకల కావ్యస్థృతి తీర్థ కళాపపూర్ణ ౨, నీ జనమంచి శెపా దిశర్శగారు (కడప ప్ర 

సారంగధర చరిత్రము - చేమకూర వేంకటకవి వర విరచితము 

జతకాశి నామక వ్యాఖ్యాసహితము 

మున్ను (బం (శ్రి) శ్రీ మహోపాధ్యాయ కళా ప్రపూర్ణ "వేదము వేంకటరాయ 

శా స్టీగగారు లఘుటీక (వాసీరని మ. కాని దానిం జూడలేదు. అంతటి యవ 

సరము నాకుం గలుగలేదు. ఇంటి పే నస కవిత్వము | పసి అని మహాకవులచే వినుతి. 

గాంచిన వేంకటకవి రచించిన యా య (బ్ర రీ ' దీపాల పీచ్చయ్యశా స స్త్రి 

గారు వి ఫులవ్యాఖ్య (వాసిరి. ఇంతటి వ్యాఖ్య యవసరమా యిని యోజించి స్టాలీ 

ఫులాక న్యాయము ననుసరించి యందందు( జదివితిని. 'పొఠభేదములం సతికి న; 

వ్యాఖ్యాత ఆశయ మిదమితమని యూహీంపం గల్లితిని. వీరుచయూవీన కొన్ని ఫూర్వ 

ప్రొశ్రములు_ “కేవల ప్రమాదమేలే యనక తప్పినదికొదు. 'పాఠరములనెమక వీపొనరించిన 

- ఫర్మిశ్రమము 'సంస్తుత్య మనక మాననయితిగాదు. వీరు చూవీన స్థాలిత్యము లసూయా 

కల్పితము లన వలనుపడునవికావు. దీనింబట్టి చూడంగా “సంతకం బూర్వ మీ (గ్రంథము 

బహుళీ దోపు భూయిష్టముగా( బెక్ళండ్రజే స బడినదని స్పష్టము. ఇప 

డిది తజచు గా నిర్దస్టమనియే నొక్కి. చెప్పవచ్చును. "అనేక (గ్రంథములం బరికోధించి 
పెక్కు తావుల కరిగి పాఠముల సేకరించి చక్కని భన సృప్రమాణముగా "సమ 

కూర్చి చరితారు లెరని మూంటికి ముమ్మాటికి నిరాఘాటముగా. జెప్పవచ్చును. వీరి 

యో కృషి ఆంధ (తిలింగబేశమలయందు వ్యాపించి శాశ్వత యశః ప్రమోదముల 

నొసంగు గాక యని కోరుచున్నాను. ఇంకను ఇట్టి యుక్క్భిప్ట కార్యముల 

నొనరింప భగవంతు. శజాయురారోగ్య్గముల. 'ట్రసాదించుగ గాక 

కన్లికోట కాలేజి పండితులు, బహు గంథనిర్మాతలు : 

శ్రీ పంచాగ్నుల ఆదినారాయణశా స్త్రీ గారు, 

బరంపురము - చ్మితభాను మూర్షశీర్ష కృష్ణ ద్వితీయ. 

ఆర్యా, 

తాము, ఎంతో దయతో పంపిన జితకాళిని - న వ్యాఖ్యను ఫూ 

ముగా చదివితిని, వెంటనే. తమకు వానీకొనలేనందుకు మన్నింప నరింతును, ఈ 

'వ్యాఖ్యానరచనమున తాము ల్రేక్రో త్తరమగు సాహిత్య సే సేవ నొ సర్చినవా రైతిరి, ఇందు 

ఛాము క్షేసిన పరిశ్రమము అసాధారణము ననితర సాధ్యము నని మనవి, 



న 

A 

(బ్రదికి యున్న ంతవరకును తమమాట మాటగా చెల్లించుకొనిన పండిత ప్రకాం 

డులుగాని "వేదంవారు సాధారణులు కారు గడా! అట్టివారి వ్యాఖ్యను విమర్శించి 

సత్యమును లోకమునకు చాట ఫూనుకొని అందు వ్రూర్లముగా కృతకృత్యత్రను గాంచి 

తీరి ఇట్టి మిమ్మును మో (గ్రంథమును గుణించి నా యట్టివా జేమి (వ్రాయ 

గలడు ¢ 

ఫూర్వటీకయును ఆ టీకా కర్తలయును (భ్రమ (ప్రమాదములను మో పేర్కొ 

న్నవానిని చూచితిని. వస్తు స్థితి యిట్రిడా ! అని ఆశ్చర్య చకితుడనెతీని, బహు 

(గ్రంథ పరిశోధన పాటవమున, పాండిత్య ('ప్రతిభలనే శాక సత్యముయొక్కు కల 
రూఫ్రును మోహోటమిలేక మో వ్యాఖ్య వాటుచున్నది. మో యట్టి మనీషులు 

ఉండుటవలన నే ఇంకను మానువమున “సక్య "మేవ జయతే” అను నుడికి తావు నిలిచి 

యున్నది. తమ రచించిన జితకాశ్సి మాల గంధమును తద్వా్యఖ్యానములను ఒరసి 

తజచి వన్నె వెట్ల ౫లుగుటయే గాక సాపొతీ (ప్రపంచమున శాశ్వతముగా “నెలక్రొన 

గలదని మనవిచేసీకొనుచున్నాను. 

శ్రి) చింతా దీఖీతులుగారు - బి. వ, ఎల్. టి, (నెల్లూరు). 

lla 

తాము దయతో దయచేసిన టీకాసహీత శారా భక చరితము కృజ్ఞతతో 
అందుకొన్నాను. ఉత్సాహముతో చదివి నాను, 

ఇంతవరకూ పండితులు బహుపట్టుదలతో కావ్యము విమర్శింజేటప్పుడు కవి 

గోత్రాదులను గురించిన్ని, వరో పవర్గనములగురించిన్ని, కాలమును గరించిన్ని వాస 

స్టాగాదులగురించిన్ని, చక్నిన్లూడండేవారు. తమకు ఆర మకానటువందిన్చ్యి తప్పు 
లని తోచచినటువంటిన్ని పౌఠములను దిద్దివే సేవా 

మీరు "సంపాదించిన ae ne అతిప ప్రధానమెన పాఠని నయము, 

అర్థని గ్లయమ్ము సమరతతో చేయబడ్డవి, అందుకై పొచీన కవి ప్ర యోములు 

ఎన్నో సమకూర్చబడ్లవి. 

పండిత(ప్రకాండులని పేరుపడ్డ (శ్రీ "వేదం 'వేంకటరాయశ్వా స్త్రీ గారి పాఠములు, 

క పమాదజనితములని క! బలవ త్తరయమెన పమాణస సంపత్తి ఉం 

సాని సాధ్యముకాదు. మిరు అట్లా నిరూసించగలి గారంజే మోరు చేసీ సిన కృషి 

ఎంతగొప్పదో వేరుగా చెప్పనక్క_రశేదు, ఇంద్దుకె మా "కెంత శ్రమపడి ఎన్ని గ్రంథాలు 
ఫరికీలించారో ! ఎందరు పండితులతో చర్భించాకో | 



డు 

ఇట్లా సాఠనిర్ణయ మైన కృతులు తెలుగులో అప్పకవీయము వంటివి కొద్దిగా 

ఉన్నవి. ఉపఠనిర్ధయమెనపిమ్మట అర తను చేయబడ్డ గంధములు తెలుగులో 

ఉన్నవేమో నాకు తేలియదు... తెలుగు గింథము _ లీవిభముగా పరిమ్మ-రింపబడ్డ 

పిమ్మట నేగదా వ్యాకరణ క్రోస్టములు నిర్దుష్తము-గా రచించడానికి వీలుకలుగుతుంది. 

ఈవిషయమున మరు మార్గదర్శకులైనందుకో మిమెంలేనా కొనియాడనలసి _ ఉన్నది. 

మామ అనల 

పీక కాపురాస్థానపండితులు, శ్రీ సూ ర్యారాయాం ధనిభుంటు 

కారాలయ సంపాదకులు, ఆం|ఢసాహీత్య పరిషదధ్యమ్షులు, 

సాహిత్యవిశారద శ్రీ) కాశీభట్ట సుబ్బయ్య శా స్రీ గారు, 

కాకినాడ, ర-1.19439, 

విద్వద్యరేణ్యా : మరలు గౌరవాదరములతో నందం జేసిన సారంగధర 

చరిత్రము నానందముత్రో  శేకొని దాని పీశికయందు మిరు బొందుపజచిన విషయ 

సంజేహాది దోవ సందోహముల నన్నిటిని జూచితిని. కృషీవలుండు కేదారమున 

వరితో: గలిసియున్న గులివిమొలకలం గలుఫు తీసీ మడిని చాగుచేయు విధాన 

సారంగధర కావ్యంపు నడుమ నిమిడియున్న దొసంగు కసవులం దొలంగించి శుభ్ర 

ముగాం జేసిన మీ యోర్చు నేర్చులు (ప్రశంసార్ష ములు, 

“యు క్రి యుక్తం వచో(గ్రాహ్యం బాలాదపి సుభాషితం” అను సామెతను 

బట్టి పిన్నవారి నుడులు యుక్తి యుక్షముల్లుగా నున్నచో. బెద్దలకు (గ్రావ్యాములే 

యగును. నిజముగా క్రీ శీ, చేంక టరాయ కాస్టీగాశే జీవించియున్న చో 'మాలెత్తి 

చూపిన యుక్తి యు క్తములగు తప్వులం గాంచి సంతసించి మిమ్మాశీర్వదించియు౦దు 

రనియే నాయూహా, 

మా వ్యాఖ్యానము నంతేను సాకల్యముగం జదువుటకుం గొంతకాలము కావలని 

'యుండుటచే వెంటనే యాపని ముగింప జాలనెతిని.  విమర్శనములు పివేక 

సాధనములు కావలయునుగాని _ విరోధహీతుక్రములు కారాదని నానుతము. 

. మోయట్టి నిమ్మ_ళ ంకశేముషీభూషితులగు . విమర్శకు లాంధ్రోవసుంధరను విరివిగా 

నుందురు గావుత, ఓం తత్సత్ . 



శారు వరకు స. 
ఖ్ మ క. ra 

Trae hen, శ్ మంది వనం. 
“ఇం 1 ౪ ళ్ 

(శ్రీయుతులు వావలీి వంకటవానుమయ్య పంతులు గారు. 

Narasarowpet. 19.148 

My dear Mr. Pichayya Sastri, 
ఇప్పటికి (గ్రంథము అక్కడక్కడ యథాశ కి చూచితిని. ఇట్టి అద్వితీయ 

విమర్శనా (గ్రంథముయొక్కొ_నిలువ వూ ర్తిగా (గ్రహీంచుట పండి తేతరులకు సాధ్య-మెన 

పనికాదు. 'పాఠదోపములుు అర్గదోవుములు వ్యాకరణదోపములు, శబ్బ్దదోపుములు, 

అన్వయదోపములు్కు మొదలుగాగల విషయములు చర్చించుట పండితుల కార్య మెనను 

వాటిని పి ల్యేకముగా విభజించి అయాతరగ తుల| క్రింద కని పెట్టబడిన దోప.ములు 

ఉదహరింపబడుట సామాన గ్రహారకుంకు 2 “త్రము ప్ర సయదాడు. గం ర్రించుటకు 

సులభమార్దము కలుగ జేసిన భాషాజ్ఞానసాహాయ్యముచే పిమర్శింపదగిన "బినుతము 

లటుండనిచ్చి విమర్శన “ (గ్రంథరచనకు ఎంత్మశ్రవుతీ సీకొన్నది ఉఊదహా 
రింపబడిన (గ్రంథముల జాబితావలన సామాన్య పాఠకులుసైతము (గ్రహింపగలుగుదురు, 

ఈ (గ్రంథరచన కేవలము నిరర్ధకమనియో "లేక ఈర్థ్యాభావ (పేశేవితమనియో 

వాదింప (ప్రయత్నించు (ప్రతివాదుల శేమ్మాత్రము తావీయక' గే గ్రంథోచ్రేశ్యము ఎల్లరకు 

"తెల్రమగునట్లు (వ్రాయబడినదని నివష్బటీబుద్దితో చదువువాశెల్లరు అంగీక రింపక్ర తప్పదు. 
గ్రంథావళ్యక తకు సమాధానము 689 పద్యముల (గ్రంథమునక (వ్రాయబడిన టీకా 

(గ్రంథములో 895 దోవుములుండుట ఒక్క కేచాలు, ఇట్టి దోషములు 'వెల్లడించు 

టలో భాహాసేవజేయ నోేరువారివరును వెనుదీయరు, 

ఈ గ్రంథము... పండిత క్లాఘనీయమెన (ప్రశస్త గ్రంథములలో నొక్కో_టయి 
ఆచం ద్రార్క_ము చెలయుగాత యని (పార్గించుట కంకు మాబోంట్లు (వాయదగిన 

'చేదియు లేదు. ఈ (గ్రంథమును ఊన్నత కళా శాలలందు పఠనీయ (గ్రంథము-గా నిర్ణ 

యించు విద్యాధికారు 'లేనాట్సికెనను ఉఊండకపోరని నా దృఢనమ్మకము, 

ఏదాగకా శ్రీ) వెంపరాల సూర్యనారాయణ శా స్త్రి, గారు; 

(బోధ హైస్కూలు పండితులు, రామచంద్రపురము తూ. గో. జిల్లా.) 
3 ఈ ౧7 

చిత్రభాను పొమ కృష్ణ తృతీయా భానువారము, 

తోము (పేమఫూర్వకము”గా: నంపిన 6జిత కాళి వ్యాఖ్య వందనములతో - నందు 

కొంటిని, పీఠిక. సమ్యముగను (గ్రంథమును స్టాలీఫులాకముగను జటీపితిని , 



శ 

పాఠ నిర్ణయమునందును బూర్వ వ్యాఖ్యానముల |ప్రమాదములను సవరించి సోప 

పత్తికముగా వివరించుటయందును మీరు చేసిన పరిశ్రమ నుమూల్యము; అనన్య 

సాధ్యము, | 

ఉద్దవిడి, చేశ్వర్కు తామర తంపర మొదలగు ననేక శబ్దముల గుణించి చేసిన 

చర్చ మా ప్రామాణికతను బహు (గ్రంథ దవ్హ్రత్వమును వే నోళ్ళ జాటుచున్న ది. 

లజ్జ ప్రతిష్టలను, మహాపండితకవులును, విమర్శకవతంసులు నగు శ్రీ వేంకట 

క బి గారియెడ నాకు గురుభావము3  'సడావందనీయులు. 'ద్వేపుమువే_నెన 

నేమి ? మైత్రిశేనైన నేమి re సత్యము వెల్లడించుటలో వారెటి టి కృషిచేసి సరో మీరు 

నటిక టిళ్ళషిచేసి భాహైసేవచేసిరనియే నావిశ్వాసము, విమర్శనము న నిదయని "నేంటి 

er చలే పొలయినది. కాని తత్త్వ నిర్ణయమున కిట్టినిమర్శనములు లేకున్న 

నెట్లు కావున జచాముఫూనిన యీ కార్య మింతటితో. గాక యింకను నడపీ యాంధ్ర 

భావ కమాల్యమగు నుపకారసహ్మస్రము నొనర్పం గలరని నాయాశ, 

శ్రీ వెంకటగిరి సంస్థాన విద్వాంసులు; ఛతావధాని 

శ్ర పిళుపాటి చిదంబరశాస్త్రీ గారు... 

సైరంగభరచర్మిత్రము నవలోకించినాండను,  సౌరంగధరచరిత్ర యథార్థరూప 
నిరూపణ విషయమున మరు కావించిన పని భాహిత త్వ్వవిదులు "వేనోళ్ళ శ్రాఘింప(దగి 

యున్నది. మో పరిక కును విఫలము కానేరదు, 

“పురాణ మ్ ల్యేవ నసాధుసర్వం న వాపీ కావ్యం నవ మిర్యేవద్యం 

సంతః పరీవ్యాన్యతరద్భజం తే, మూఢః పర (పత్యయనేయబుద్ధిః' 

అనికదా యభియుకోో కి . మీ కృతికి సంజీవి సెట్టిగారి సాయము ఫూవునకుం చావి 

వంటిదని చెప్పకతప్పదు, 

వంక (వ్ర కల్లూరి వెంకట సు బహ్మణ్య దీశీతులుగారు. 

(మునిసిపల్ సహైసు సూలు పండితులు బెజవాడ. .) 

మారు శ్రమించి రచించిన టీక తిలకీంచినాను. పూటీ. ఇ సె పోటీగా (వాయు 

టంగాంబోలు మ్ రభన సొనంధీటిన వ(జ్రముగా “మెటు(గుదేశె సని చెప్పక తప్పదుః 



ల్లి నో 

sss రుచి పతములంబట్టి సవ తీయము లొందుట వింతగాదు, వియుక్తుల 

(క గూర్చి విబుధుల శాలి వ్రర్పుట నిది యిష్వుడు సీకటిఫపోక, వెన్నెలరాకగా 

క 1 యొంచుచున్నాను, వెకటరాయశా స్రీ మ్ముద్రిత్రము మింద నింత రాజాం 

తము చేసిన మీకు వారి కీ రిశేషమునం గొండొక కీ రి విశేషము. లభించినను. ఒక 

యసమర రచనను లెక్క_.చేస్కి యింత(శ్రమపడిరేల' యని రాంబోవు లోకము మిమ్మును 

కొనక మీనదు, 
ఆంధ సరస్వతికి ముంగర ముత్తెముగా మీ కృషిని వెలయించిన మన సంజీవి 

సెట్టిగారిని చిరంజీవిగా పండిత మండలి నిండు మనమున దీవించుంగాక, 

శిరోమణి (క్రీ సన్నిధానము సూర్యనారాయణశా స్రీ గారు, 

Profficient in Oriental Learning, Telugu Pandit, 

Mahaboob College, Secunderabad. 18-2-1948. 

సారంగధర చేరినది. నేను కొంతకాలమునుండి యనారోగ్యము-గా నున్నాను, 

ఇట్టి ఎ మో (గ్రంథమును 'సమృగముగాం జూచి యజ్సిప్రాయము నిచ్చుటకు నవ 

కాళము లేమికి జింతిల్లుచు న్నాను. వనుక మనము ెడగంటిలో వివావాములోం 

గలిసీనపుడు మిరు కొంత కొంత వినిపించితిరి, అపుడు నేను సర్వథా సంశుష్టుండ 

చెతిని, మిరు చేసిన కృషికి నా హృదయవూర్వ కాభినందనములు, 

విద్యాపఏీణ (శ్రీ జమ్ములమడక మాధవ రామ శర్శ గారు, 

Vice Principal, Pandit in Sahitya 4 Alankara; Lecturer 

in History of Sanskrit Language & Literature, 
Sanskrit College, Tenali. 

అభినవ సమితి- తెనాలి, 91.1049. 

సారంగధర చరితము - జితకాశి, 

అసలు టీక గురువులకును గురువు, (ంథ్మప్రయోజనములో టీకకు మహాత్వ 

వూర్ణమయిన స్థానము కలదు, (గ్రంథపారమును ఫొందదలచిన సారస్వలేయులకు 

టీక; నౌక్రగా ee ఎెక్క-డనయిన నాల గ్రంథము కొంత కొంత ర్త 

మయినపుడు గవేవకులు టీకాసాహాయ్యముత్రో సమికరింతురు. 

మూలకారుని మానానికి టీకాకారుడు విపరీతముగా నున్న ప్పుడు ee 

శెలియదల-చిన వారిదళ సీమవునో ఊహించవలసినటే, టీకాకర్త ర్హ మూలకారుని పరిచర్య 



౧౦ 

చేయవలయును. ఆకనిమార్రములో కంటక శోధనము చేయవలయును. కాని తౌను అధి 

కాధికముగా వీకముళ్లను. 'జేర్చరాదు. మూలటీకాకారులు సమరసముగా సాహిత్య 

సేవ చేయవలయును. వారిది వీరు శాదనినపుడు జిజ్ఞాసువులు శోదమును_ పొందక 

తప్పదు 

సారంగధర చరిత్రకు ఇదివరలోనున్న టీకలవలన టీకాకృత్యము "నెరబేరలేదని 

దీపాలవారు దీపము వెట్టి చూపీనారు. కాలక్రమమున విజ్ఞానము తగ్గిపోవుచున్న ఈ 

దినములలో పలక తెలియనివారు అథోదృష్రీ ననుసరింతురు. అప్పుడు టీక 

క న్పడును. అది సుయోాజితము కానపుడు కలుగు పదమునకు అవధి కలదా? టీకా 

కారుడు లబ్ద ప్రతిష్ణుడయినప్ప డు ఆతజేమి వ్యాసీన నను జజ్ఞాసున్రులు (పమాణబుద్ది త్రో 

(గహీంకురు, అప్వటి (ప్రమాదమునకు ఎవరు బాధ్యులు ? ఈవివయమును శ్రీ సిచ్చయ్య 

కా స్ర్రీగారు అనుభవపథములో బాగుగా కని పెట్టినారు. అకృషిఫలము. జితకాళశి, 

జాతీయములగు నుడులు me తొలగినపుడు ఫావబోధ కలుగదు, 

తెలుగు నుడికారము తెలియని అనాంధు)లు వానిని విశదీకరింపలేరు. ఈవిషయము 

(బితశాళిలో స్పష్టమయినది, ర. వ్యాఖ్యానించుటలో  త్వరపడ 

రాదని సహ. స్పస్టపరచినారు. గ్రంథము పి పీఠికలో ననేకవివయములు కలవు. 

వేదము దీపాలవారి.. వినొదవివయములను దూరముంచి పరిశీలించినను అనేకులు విశద 

వివేకము పొందుటకు అవకాశమున్న ది, 

మలా తారా గనులో, భావ (ప్రకటనములో, అం గతి! పదర్శనములో, 

చర్చనీయాంశచర్చలో, నిరూపణీయాంశ ని రూపణములో, ఖండ్యాంశ ఖండనముల్లో 

వ్యంగ్య దర్శనముల్లో, అలంక్షృతి (ప్రతిపొదనములో, ఆభయ. సమున్మేషములోో, 

శ్రీ) దీపాల పిచ్చయ్య శా స్త్రగారు వ “జిత కాశి? బితకాలి, 

లోక్రము ధన్యము, 

అంధవిశ్వ కళాపరివ త్స థానాం థ్రోపన్యాసకులు : క 

(శ్రీ) పింగల లశ్నీ శైకాంతం గార్కు యమ్, యీ. - గుంటూరు. 4.1.48 

మీ వ్యాకాస్టనము కూలంకవము? ను మ్ పరిశ్రమకు ఆదర్శముగను ఉన్నది. 

ఇాలవరకు సౌవధానమ-గా చదివి" మిక్కిలి సంతోషించితిని, 
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మెసూరు మహారాజా కాలేజి పండితులు, సు పసిద్ధ విమర్శకులు, . 

(శ్రీ రాళ్ళపల్లి అనంతకృష్ణ శర్మగారు, 1185 కృష్ణమూ | రిప్రురం 

మెసూరు, 1._12._42. 

తాము. సౌభిమానగొరనముగా పంపిన (గ్రంథము వందనములతో నందు 

కొన్నాను. పీఠికను వూ ర్తిగ్యా (శ్రీగీతల (క్రింద తాముచూపీన విశేషాంశములను 

భూయిన్ధముగా చదివితిని. ఇంతకం కు తలస్పర్శి-గా చదువుటకు (ప్రకృత మవకాశము 

వాలమికి చాల చింతిల్లుచున్నాను. తరువాత యథానుకూలము-గా తప్పక సాంతము 

చదున్రదును. 

తాము చేసినపని అగాధము వి _స్ప్రతమ్ము విసుగు నెటుంగని పరిశోధన, ఇట్టి 

విప్రుల మెన, విశదమెన వ్యాఖ్యను ముఖ్యముగా నపేఖీంచు నాం ధ్ర గ్రంథములలో 

చేమకూర వానివి వ. (ప్రకృత్యంథమునకు తాముబేసిన వ్యాఖ్య ఆంధ్ర 

భాపుకుం జేసీన గొప్ప శె ంకర్యము. తచాజీవులగు మావంటివారి ధన్య వాదములకు 

కృతజ్ఞతేకు తాము వ. 

(శ్రీ చేదమువారిది ప్రాచీనపద్ధతికి చేరిన పాండిత్యము, స్వాభిమానముతో 

గూడ sme చాలనందుకు వ్యాపారుల దృష్టియొళటి. “కే౬ సి ధన్యో మదన్యఃి 

“మృగ్యతాం మాదృశో ఒన్యః అను భావము (ప్రాచ్య విచ్యావీరులు సింపానాదము"గా 

"సేర్చినారు. కనుక వారికి “ఆత్మ న్యప్రత్యయం చేతః అను కాళిదాసుని యుపదేశము 

మనసులో నున్నను బయటికి వచ్చుట యరుదు. శాస్త్రిగారి మేధా ప్రతిభలు సర్వం 

కవత్వమున కాసీంచి పనిచేసిన "పెద్ద తత్త్వములు; కాని మానవసహజమగు మేర 

వానికినీ ఉండవలసిన చేకదా 1 

కనుక మరణానాని వెరాణి? అన్నట్లు తామును కొంత యుదాసీనత వహించి 

యుండినచో తమవ్యాఖ్య ప్రమాణమున కొంత చిన్న బె గుణమునందింకను “పెద్దదిగా 

నుండి యుండునని తలంచుచున్నాను. మన్నింపం we తాము చూపిన 

శాస్ర్తీ గారి లోపములు చూపవలసినవ్వే కాని యింకను. కొంకేసంగివాముగా, విప 

యదౌత౦దృష్టితో చూపవచ్చునని నామనవి, 

ఇమే దుర్వ్యాఖ్యా వినమూర్శిత ? మగు పాండురంగ మాహోత త్మ్యమునకు 

తాము వ్యాఖ్య పాొొయరాదా $ నాకు వాలనాళ్లుగా నాయాశేకలదు, కాని -'నాకు 

ఇక్క_డ తగినయనుకూలములు శతేవు. మజియు దినే దినే ఆపని చేయంగలనన్న ఆత్మ 

ప్రత్యయమును. త్నిణించుచున్న ది తలో ఇప్పుడు: ల ఆపని నిర్వహింపం 

గల మట్ోోక్క_రు కానరారు, 
———— 
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శ్రీ వంగోలు వేంకటరంగయ్య పంతులుగారు, బి. యే,, చి. యల్,; 
నెల్లూరు, 80.._8-_48. 

విద్వాకా దీపాల పిచ్చయ్యశ్యాస్తులవారు చేమకూర వెంకటరాజు సారంగధర 
చరిత్రమును మంచి ఫాఠములతోను (క్రేవ్యములగు అర్థ తాత్సర్యములతోను |ప్రక్షటించి 
ఆంధ్రలోకమునకును భావుకును గొప్ప కొరత దీర్సినారు. ఈ ెద్ల (గ్రంథము 
యొక్క. ముఖ్య ప్రయోజనముల దెలుపగల గొప్ప పీఠికనుగూడ జేర్చియున్నారు. ఈ 
(పౌఢశావ్యము చక్కగ సవరింపబడి లోకమున నిలిచి (ప్రకాళించుట ము ఖ్థిగ్యే దేశము? 
నున్నది, అయితే వ్యాఖ్యాకలయొక్క_యు విమర్శకులయొక్కయు 'సరణిని సంప్ర 

చాయమును అనుసరించి పూర్వవ్యాఖ్యాకలను, వారి పొఠములనుు వారి వ్యాఖ్యా 

నములను వీరు విరివి నుల్లేఖించి అందలి గుణదోవుములను గూర్చి కొన్ని చోట్ల చాల 
లోతునకు దిగి పరామర్శించి యున్నారు. క్రీర్తిమార్తులు కళాప్రపూర్ణ సర్వతంత్ర 
స్వతంల్రేత్యాది బిరుదాంకితులు నహోపాధ్యాయ (బ్రహ్మశ్రీ వేదము వెంకటరాయ 
కొస్తులవారును ఫూర్వ వ్యాఖ్యాతలలో నొక రగుటవేత (పొసంగికముగ వారి 

'పొఠములను వ్యాఖ్యానములను వీ రందందు కచలించి కుదిలించియున్నారు. విమర్శక 

(ప్రచారక సన్ని వేళశములబటి వీరట్లు చేనీయుందుశేగాని ఆ మహాకవి పండితులయెడ 

వీరి కన్యూనములగు వూజ్యభావము లుండినటుల పీఠికలో వీ రుజాహారించిన వీరి 
సొంత పద్యములవలన నే స్పష్టమగుచున్నది. కీశ్తిఘనులగు శ్రీ నెంకటరాయకాస్త్రుల 
వారి (ప్రకటనయందు (ప్రమాదములు స్తాలిత్యములు ఉండవని (ప్రతిఘటింప నక్కు_ర'లేదు 

గాని అట్రివాని కెల్లను (ప్రతివాదులు వాళి యగుదురా యను విషయము నాలో-చింప 
దగును. (శ్రీ పీచ్చయ్యకాస్తులవారు తాము చూపిన లోపములన్లు స్మప్రమాణముగ 
సహెతుకముగ బహుశః సమర్థించియున్నారు, శ్రీ) వెంకటరాయశాస్త్రులవారి 
శిష్యులనుగూడ వీరు రణరంగమునకు పిలుచుట అవసరమా ? ' 

జాను తెనుగుమోద శ్రీ) పిచ్చయ్యకశ్నా స్త్రీగారి వివరణము 'లెస్సగ నున్నది, 
ఈ (గ్రంథమున వీరుజూపిన అనేక విశేసాంశ్రములు (గ్రంథమును జదినియే 

అనుభవింప నలవికాగలను. ఈ (గ్రంథరూపమున వీ రత్యంత శాఘ్యమగు భాషాసేవ 
జేసి చేనుకూరకవి (ప్రతిభను భాసింపజేసిరి 

పండిత ఆకిలి (శ్రీరామ శర a గారు, (ముత్తుకూరు) 

అ, వె. చేమకూర నస నశించి తర్రుచి రసజ్ఞానుభూతి భవ్యమగు విధానం. 
బాకమైన మంచిటీక దీపాల పీచ్చయ శాస్త్రీ ఛా నద్భుతముగ, 

క. అతులిత మనితర సాధ్యము మతిమన్ను తిభాజనము సమ్మగ గుణ గణా 
న్విత మతివిశదము నగు శ్రీ “జీకశాశి వ్యాఖ్య, బళిర ! జితకాశ్షియ యా | 

mre 



ణక 

కవికోకిల ఉభయభాషహా (వీణ (శ్ర జి. జాషువాగారుు, (నెల్లూరు) 

ము, తలమోటించితి వయ్య దకీణదికా దంతావళ (శ్రేన్ల ము 
© 

శ్రీల, నీ గుండె (ప్రశంసనీయము సుమా దీపాన్వయో త్తంస! నీ 

పలుకుం బెంకములో విమర్శనములో వాసించు సత్యంబు మా 

“తెలుగుంచేవత తాల్చి తీరు ననుర ళ్ జొ బుహ్నహారంబుగకా స 

అయుశ్వేదాచార్య శ్రీ) పులుగుండ్ల నరసింహ కా నస్ర్రి గారు; నెల్లూరు, 

మిత్రమా పిచ్చ య్యశాస్సీ), 
తవ 

చే 

అఖినవమల్లి నాథ బిరుదాంకముదాల్చి కళా పవూర్హండె 

యుభయవచో నిరూఢి గని యొప్పిన వేదమువారి సంస్కృతిక || 
సుభగత గన్న కావ్యమునం జూపితి తప్పులు నీదు శేముషీ 
విభవ మదెట్టిదయ్య, సుకవీ ! సుకవిప్రభుతోవకృద్దవీ ! 

'సకలంకం బక లంక మై తనర సంస్థారంబు గావించి పూ 

యక తజ్జేతువిమర్శ * సల్పితివి వ్యృాద్యంజౌనటుల్ (గ్రంథ పీ 

రికయం,' దద్దియ (ప్రాణ మోక్ళత్వి కకుంకీభూత నిర్వక్ర తౌ 

వక విజ్ఞానము గోశరించు నట సర్వంబున్ యథార్థంబుగాక్. 

“సామాన్యుండవు. నీవు విశ్వ జగతికా సామ్యంబు లే దస్మదు 

ద్దాను (ప్రౌఢ గురుప్రకర్ణ ) కనుచుకా ధట్లించి, నిన్నురు గవి. 

సోమాభ్యర్చితపాదు నీదుగురుఫాదుక దూటీరెన్వార్కు వా 

జ్ర మాన్యుల్ గద మాకు ! గారణము వారే యాట నీసృష్టి కిక. 

. దీషంబయ్యెం గదయ్య తావక తటీదీపాయిత (ప్రాతిభ 
వ్యాపారం సవ రత. విధుర వ్యోఖ్యా తమస్తూమ దు 

కు చేమకూర కవిరాడ్వ్యాహార సౌధథాని క్రగ్! 

వీపాలాశ్వేయ శుక్తి మా క్రికమణీ ! ధీమత్క్లవి (గ్రావణీ ! 

ఈ కజవు శాలమందుసు నీక తి వెలయింపం జేసె -నేధీరుం డా. 

పాకాటి వంశజలధి చు ధాకరు సంజీవి సెట్టిం దగునుతియింపకొ, 

క, నీకును నీగురునకు మిముం చ స. తత దదధ్దురునకు U౪ 

వాకాటి వంశ తిలకును క్రీ Te అ సీ నెనయించె తీ! ! 

ర 



గో 

వందన సమర్పణము 

చేమకూర "వెంకటకవి కృతికిన్సి తన్మ్నూలమున అంధ్రభారతికిని "నేను జేసిన 

యించుక సేవకు సంకసించి (ప్రశంసించియు సముచితములగు సవరణలు సూచఛించియు 

నన్ను మన్ని౦చిన పండిత వరేణ్యులకు (ప్రణామ శతములు, 

పండితుల కందరికిని నా (గ్రంథము నందింపజూలమికిని కొందరు "పెద్దల అభి 

(ప్రాయము లిప్పటికిని నందమికి చింతిల్లుచున్నాను, ఆ పండితుల అఖ్మిపాయాములను 

(ప్రత్యేకముగా (ప్రకటింతును, 

కొన్ని విశేషములు 

మ ల్స్యేరదనాథుడు చారంగి నన్య్యుహీంచినది స ప్తళ్ళంగపర్వతముమిదనటి, 
(అది యెకడిదో తెలియదు.) ఈవ్చ తాంతము జానే సర దేవుడు మహా రాష్ట్రభావలో 

గీతకు (వ్రాసీన “జ నేశ్వరీ! వ్యాఖ్యానములో 18 వ అధ్యాయములో ఉన్నది. 

అవ్యాఖ్యానము శ్రీ శ, 1290 (ప్రాంతమున రచింపబడీనది, ఈ విశేషమును. నేను 

శ్ర) చింతా దీటీతులవారివలన శెలిసికొ న్నాను, 

హైదరాబాదు వా స్పవ్యులు శ్రీయుతులు సురవరం (ప్రతాపరెడ్డిగారియొద్ద 

సారంగధర చరిత్ర తాళపత్రప్రతి యొకటి యుండగా దానిని వారు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ 

కచ్చి శేసీరట, “అందు పూఠాంతరము లేమేని లభించునేమో చూడండి) అని శ్ర 

శెడ్డిగారు నారో (4—2—4) (వాసీనారు, ఆ ప్రతిని పరిశీలించు నవ కాళము నాకు 

శేక పోయినది 

మరియా, సీకిందరాబాదు నివాసులు పెదగాడ గంగయ్య-గారు (కవల సర గహ 

చరిత్రలో (చేమకూర వెంకటకవి సంబేహాములేకుండా బోగమువాజే? అనియు, 

“ఈదాడన్నను మదనుండు - కో దాడనువాడు- (వజ 2-192) అనుచోట: (ఈదాడును 

కోందాడును తాళ వృటీవిశేవములని వేదంవారి టీక] “ఈచదాడుు కోదాడు ననునవి 

(గ్రామములు, కృష్ణాజిల్లాలోని నందిగామకు క్క యోజనముల దూరాననున్న వి, 

నందిగామలోని జనులు పె సామెతను ఇప్పటికినీ వాడుదురు, కావున కవి అక్కడి 

వాడె యుండును? అనియును ఆ గ9ంథమున కలదట, ఈ విశేషములను అవ్యాజ 

(ప్రీతితో నోరు తెలియ వ్రాసిన (శ్రి న్స్ (ప్రతాపరెడ్డగారికి కృతేజ్ఞుడను. 

ఒక కొన్ని శంకలకు సమాధానములు 

1, పీఠిక (పు, 25) లో (వాను౭ఊ త్తమ శ్రీ? (కోటిల్యక్రీ కాదు) అనుటకు. 



౧ 

వక్షం విలాసమణిదర్చణ ధార్యమాణ౦ వామా హీమాంకు రయ మిశ్యవధార్య 

యస్యాం (భా. చం) “య స్యాం నగర్య్యాం వామాః సుందర్య జి అని వ్యాఖ్య, 

“శాకుంిలో వామాః కులస్వాధయః అన్నచోట వావమలు కుటిల స్రీలు 

కోరు, వామాః - ఊ కవిపరీతా౭ అన్యా వానూః (స్త్రీయః అని వ్యాఖ్యలు, ఇతర 

శ్రీల అని తు 

2 పు క లో, “ఉలుచు (= ఊడదీయు) అను నర్గమునచే 6ఉడుచు) అను 
రూపము (ఇది “డాడుగు నకు పేిరణరూపము ' కాదు, సకర్మక్షక్రియ) భారతములో 

లభించినది, 

మధ్యాక్క_ర : (తన దివ్యశ క్షి నప్పాళము లుడిచి తన్ముని నాథు. 

బనుగొనం దీరంబుే సేరంబెట్టి విపాళశనాం బర) (ఆది, 1128.) 

పత వడలు = చెలలు; ఉలుచు = ఉదుచు, వావిళ్ళ వారి (ప్రతిలో 
“పాశముల విడిచి?” అని పొఠము; “పాశము లుడిచి” అని పాళాంతరమ్ము “ల విడిచి? 
అను న. మా తాధిక్యము; లకీణభంగము, కావున అది సౌధుపాథఠము “కాదు, 

8, ఫు, ౨౭౮ లో - “ఇటి కళగాని ద్రుత ప్రకృతికము కాదు - అన్నందుకు. 

“అట్క ఇట్ట ఎట్స*.. కళేలుగాని (ద్రుత ప్రకృతికములు కావు, 'బేమారివారి 

మొదటి కూర్పులో అట మొదలయినవి ద్ర లు "గా (గ్రంథమునందు ముద్రితము 

_లెనందున తప్పాప్వుల పట్టికలో  “అట్క ఇట్క ఎట్క యా మూండును గశ్లగు 
నవ్యయములు "గాన వ! అటక్కు ఇటన్ - ఇటక్కు ఎటన్ - ఎటక్కు ఎట 

శేనియ్కు ఇత్యాదులను - అట్క ఇట్క ఎట యేనియు నని దిద్దుకొనునది అని 

శ్రీ) తం, తేవె స్పెరమాళ్ళయ్య-గారు స పత్రికలో (ప్రక  టించినారు, » (చూ, (ప్రతిభ, 

సం ర “శీ శ్రి నూర్యారాయాంథ నిఘంటువు అను వ్యాసము. ఫు, ౫౭ _ గూ 

4. ఫు, 305, “వింఖరవృ త్తి.) విను £ ఖరవృత్తి కా వింఖరవృ శ్రి 'అనుటకో 

క్యాన్రయున నూర్చములేదు. లేవన్న "నేమి $ కవులు నిరంకుళులు గడా ? 

ర. ప్ర. 35౯౯ లో 'నిరాపనింది (మిశ్ర (గ్రాన్యుము - అని శ, ర అను 

పలుకుబడి దుస్ట్రమని కాబోలు చేంక (టాయశాస్త్రి గారు “నిరపనింద* అని సంస్కరించి 
“ఆముక్త క్ట (శ ర్20) లే “ఛ్భా దపద శుక్ల మ. + చంద్రదర్శనము చేయము వారికి 

నిర పండు వచ్చు”ిన న్నారు, నిరాపనింద; నరపతి అనియును' . లోక్షమున 

వాడుక, 

పరవస్తువారి 'లైబ్రరీలోని “ఆము క్షు (తా, (ఫ్ర)... వ్యాఖ్యానములో _ “చతుర్థ 



౧౬ 

చంద్రదర్శనం వల్లను నీలాపనిందలు రావడం త్రం గనకి అని యున్నది, 

(చూ గద్యచిం తామణి, పు, 212) 

(నీలాపనింద యీ నాడును వాడుకలో నున్నది * కొంగను సరిస్థమైన 

నా వైన ఇండియా మంత్రి అంతవాడు నీలాపనిందలు వేశాడు, ” (చూ ఆంధ్ర 

ప్రభః 122-48) 

ఫు, ఈ౭౧ లో “కొంచుపోవు? అను [క్రియలోని *కొంచు' క్యార్థక మన్న ౦దుకు, న్న 

క్వార్లకము ఉద౦తము-గా ఉండునా * అని "పెద్దలకు కొందరికి "పెద్ద సందేహము, 

“పట్టుకొని, వండుకొని తెచ్చుకొని, ముదలయిన "రూపములలో పట్టు, వండు, "తెచ్చు, 

సుత (క్రియారూపములు అ రాసపములంెటే “నేటి తెలుగువారికి వింతే-గా 

తోచకమానదు, కాని సజాతీయమైన కన్న డభాహలోను అరవభావలోను ఊకా 

రాంతముగా ఉన్న -క్వ్వార్థకరాపములు చూచిన యెడల (ప్రొదీనాంభ్ధములో కూడా 

క్వార్థకములు bares Gt ee యుండవచ్చునని తోచక్షమానదు.- అరవ 

ఛాపలో క. కరూపము కొండు, కొండుపోనార్ == కొనిపోయినారు,. కొండు 

వందు = కొనివచ్చి (ప్రాలీనాంధ్రములో సెతము కొండుధాతు వుండేది అనుటకు - 

కొ౦డాడు = కొనియాడు కొండాటము = కొనియాడడము నిదర్శనములు, “కొండు 

పోయినారు అనే (ప్రయోగం శిష్టజనవ్యవహారములో లేళపోయినా అచనాగరీకుల 

నోటను నేటికిని నిలచియున్నది. ౫ (చూ. బాల, శర. పు, 180-182) 

6కొండుపోవు) వంటి (క్రియయే “ొంచుపోవు (= కొనిపోవు “కొంచు 

పోవుట కా కొనిపోవుటు గౌం 100 2౭౪. కొంచువచ్చుట = తెచ్చుట TO bring 

ఖగాజా ” (బ్రౌను 
కొ౦0చుపోవు (= క్రాంఫోవు అను (క్రియకు శతీసికొనుచూ పోవు అని ఆ 

చెప్పకూడదు. “కొనిపోవు? అనియే చెప్పవలెను, కావున అందలి “కొంచు కారక మే, 

ఫు, ౫౦, “దేబూచి? అనుటకు  “ లతీణము నిరాపించేవార్యూ నిఘం 

టువు నిర్మించేవారూ తమకు దొరకిన (గ్రంథాలయినా .ఫావధానముగా చూడక్క 

(యాకు (ప్రయోగము కనంబడలేదు* అని కాళ్ళు బాబేస్కీ కళ్లు తేల చేస్తే ఆ శబ్దము తన 

స్థలములో నుండే దోబూచులాడుతూ నవ్వుతుంది, బె ((ప్రతిభ, సం, ౪ (శ్రీ నూ. 

నిఘంటువు పు, ౬౦ 

రాగాలే “ప పరచక్రమి_గుబ్ల మునకు పిరుదును ఊరమును విరివిగానుండుట 

జ. అనుటకు... 

కం ఒజిపగు .నురమును భిజు(దును నెటేం దోకయుు ముఖముసీరియు నిర్మల ఖురముల్త్ 



కి ౧౭ 

కుజు- చెవులు. బెలిగన్నులుం దటుచగు కందంబు( జూడ దగు నా వారికికొ 

భాగ, ౮-౨౬ 

కొన్ని సవరణలు 

1 ప్రల 32 లేం “తొట్టిన = నించారిని అనుట కిచ్చిన జ 

(ప్రమాదమూలము, తట్టు = ఎగదట్టు; నిండుకొను, శ. ర, 

త ప్ర, ౧౭౦ లో “సఫులక సనియె అనుపాఠమును టీకలో మార్పుసేయ 
మరచినాను, 

8. ఫు, ౧౭౩ పంక్తి ౧౬ లో శనయొక్క_ కోరికి అనుటకు “నా కోరికో 

అని సవరణ, 

ఓ ప్ర ౨౮3 లో గాడ్ను = ఈగాలి” ఆని మార్పు, 

ర్, ప్ర. గ-పం౧ి౨ శీ శ్రీ ప్రభాకరశా స్ట్రిగాత (౫వడిను వుడుగా దిద్దుకొని 

యున్నారు, దానిని మనిం చేను పుసస్స్పమితలో విమర్శించినాను, పొరపాటు, 

కొన్ని అచ్చు పొరపాటులు 

పుట పంక్తి తప్పు ఒప్పు 

ప్పీర్రిక్ష 45 24 విరచించితి వివరి౦చితి 

న ర్ 80 మం 'క్స్యేంద మ క్స్యేంద 

స గ 14 లు ట్రీక్షలు 

క 79 1 పాలాతు ఫాలాతు 
3౧౬ ౧౨ “అంధకారి “అజ్ఞాని 

ఇట్టి (ప్రమాదము ల్రీ (గ్రంథమున నింశెన్ని కలవో, mee పురుషు ధర్మముకడా! 

సహృదయుఃలగు పాఠకులు తమ కోగపడిన దోవములను దయతో నాకు తేలుప్రదు. 
శేని యీసారి ముద్రణమున _'సవరించుకొందును. (గ్రంథము ఫవూర్వపరిమ్యృరణమున 
ఫూ ర్తిగా చెడియున్నది. కావున దీనిని చక్క.పరచుట  ఒక్కో_మాటుతో శేలుసట్టి 
పనికాదు... కావున ఫాఠకలోకము నిట్టభ్యర్థించితిని, 

మనవి 

శ్రీ కాస్స్రులవారిని విమర్శించు సందర్భములో నేను వారిని. దూ షెరిచినట్లు 

"పెద్దలు టి. భావించిరట, వారికి నా యీ మనవి, 
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వెంళట్రాయ. శాస్తి గారితో నాకు వైరము లేదు... మైత్రియును 

అంతే. చారి (గ్రంథములతో చేగాని వారితో నాకు పరిచయములేదు, నాజన్మము 

నక నేను వారితో మాట్లాడినది ఒక్క_మాయే, అదియును సారస్వత విషయము 
కాదు, తొలుదొలుత వారియెడ నాకొక విధముగా గురుఫొావముంజెడిది, 

శాస్త్రిగారి. శిష్యులు. సొంత నామములతోను సరస్వతి రాస్త్ర్రనాగరకా 
చార్యుడు? మొదలగు మారుపేరులతోను నన్నుగూర్చి (వ్రాసిన ఉచబ్బావచములకు 

మనసు నొచ్చియున్నందునను, ఫూ, టీ. దోనములు ఆత్యంత 'వేదనాకరములుగానున్న్న 
కారణమునను నా విమర్శలో దోవస్వరూప ని రూపణఘట్రములలో ఎక్కు.డ నేని 

భావన యించుక పొరుహ్యమును వహీంచియు౦డవచ్చును. 

భాసా విమర్శనములలో (“ఆంధ్ర | ప్రసన్న రాఘవ విమర్శనములో వలె అంత 

దారుణముగా కాకళున్నను దోషస్వభావమును బట్టియు, దోహకర్హ అహం౦తను బట్టి 

యును ఒకపాటి పరువభాహపణములుు, ఒక్షాకయెడ వ్య క్రిదూప.ణములు న. 

బయలు వెడలుట 'స్వభ్ధావము, ఇది పండితు 'లెరుగనిసంగ తికాదు, 

మలినాథుని వ్యాఖ్యలలోని “ఆహో మూలచ్నేదీ తవ పొండిత్న పకర్ష 9. 

(నాథవచన వాచాభవచన అను నుడులు ore కావా! has 

వాఖ్యాక కురవి రానుకవి, తత్పూర్వ వ్యాఖ్యాత యెన నృంసీహపండితుని “తస్యా 

న్నామాతవ్యాకరణగంధస్య న చోద్యాయి అనియు స్య మూలనిర్మూలకస్య 

న చోద్యమ్” అనియు “ఇతి సృసీంవా( ప్రలపితమ్' అనియు - 

“ఆపమూల మనన్విత మతిదురహంయుభి రత కల్పితాక పాశా 

అపి విదుపో మోహాయితుం వ్యాచఖ్యా బత స పండితమ్మన్యఃి 

అనియు నిరసించుటయే కాక 

“అదూవయతౌ_న్య మిదం" నృసింహాః కళ్చి న్ని జాఖ్యానుగుణోః శ్వవాదెః 

నింహో నృషు శ్వా హీ సునిర్మలానాం స్పర్శా ద్యతో దూసణ మాతనోకి 

అని తుదకా సృసింహమును (గ్రామసీంహామని కూడ దూషించినాడు) 

రామకవి ఆ వ్యాఖ్యాత నంత తీవ్రముగా తిట్టుటకు సీతువేమి ? వ్యక్తి 
జ్వేవమా? కాదు పనికిమాలిన వ్యాఖ్య (వ్రాసీ మూలమునకు చేసిన అపకృళతియే 

“హీత్రువు, 

ఒడలి కుడు కిక్కి_నప్పుడు ఎంతటి శాంతుడెనను కోపపడక మానడు, . పరువు 

ముగా మందలింపక విడువడు, - “ఒజగొడ్జెము ను “వజగొడైమి అని దిద్దవలెనని 
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శ రఈ కర్త (వాసినందుకు పరమ శాంఠస్వభావులయిన (శ్రీ గిడుగుపండితు 
"లేమన్నారో వినండి- 

“ఫీముడు వబిగొ-డైము లాడంగ అని పద్యము దిద్దుకొని యా పదము నెత్తి 

"వేయవలెను - అని సీతారామాచార్యులుగారు తీర్చ (వాసినారు, ఛీ అనేవారు 

"లేరు, పోతన్న-గారు కాంతమార్తుల్వు. శపించరు, ఒజిగొడైము? మొర్రో అరాక్రీ 

'ఆ సీతారామావారికి వివేకములేదు. ఆతని నిఘంటువు తప్పుల తడక” అన్నారు. 

ఈ త క్ల్వము సరిగియే కదా (ప్రాజ్ఞాలయిన శ్రీ) శ్యాస్త్రీగారు “ఆంధ గంథవిమ 

రృన్మప్రకారలేశము అనులతణ (గ్రంథములో (ఇందలి "హెచ్చరికలో)  “విమర్శకు(డు 
విమర్శలో. జూపు కటుత్వమును తొల (బెట్టి పఠితలు విమర్శయొక్క_ పటుత్యా 

పటుత్వముల" నే పరికించుకొనుట "మేలు? అని సెలవిచ్చిరి® పఠిత లా పలుకును 

పాటీంపరా ! ఏమీ, అది మనీషులు మన్నింపదగిన మాటకాదా ! 

ఇంతేకును నా విమర్శలోని భాసాపారువ్యుము (ప్రసంగాను (ప్రసక్షమే “గాని 

'ద్వేహప్రయుకృము కాదనియు, దోపు నిరూపణము పట్ల (ప్రమాణాంకరముల విశేవ 

ముగా (ప్రదర్శించి తత్తద్విషయక విమర్శనము. విస్తరించుట కా న్ర్రసం ప్రదాయమే 

అనియు మరల మనవిబేసికొనుచున్నాను. 

శుభవార్త 

క్ కే 'వేంకట్రాయశా స్త్రీ గారి మనుమలు చిరంజీవి వెంక్షట్రాయక గారు 

ఈ సారంగధర చర్మిత్రమును సంస్కరించి పునర్ముద్రణ కావింప 'సంకల్పించిరని వినికి, 

మిక్కిలి శుభవార్త, వారి 'సంకల్పమునకు నా విమర్శనమే నిదానము కావున 

నా పరిశ్రమము ఫలవంతమెనదని నా సంతోపము, yy వెంక(ట్రాయకా గారు గ్రంథ 

మును సంస్క_రించుటలో తాతగారిదారి (తొక్కుక 'సమంజస నూర్లము నవలంబింతు 

రనియు ఆ సంస్క_రణమున చారి తౌతగారి తప్పులేకాక నా పరివ్ము_రణమున దొర 

లిన దోవములు కూడా తొలగి చేనుకూరవాని కృతి అనవద్యమగు నా కృతి నెనసి 

ఆంధధ్రవా గ్లేవికి ఆమాల్యాలంకృతి కాగలదనియును ఆళించుచున్న ను చిరంజీవి 

"సత్సంకల్చ్పము నిర్విఘ్నముగా కొనసాగి అచిరకాలమున నే కియారూపముం గాంచు 

గాక యని హృదయవూర్వకముగా ఆశంసీంచుచున్నా ను, 

దీపాల పిచ్చయ్యశాస్త్రి 





సారంగధర చరిత్ర 

ఫీశికయందును టీక యందును ఉదాహరింపబడిన [గంధములు 

అచ్చ తెనుగు రామాయణము 

అథర్వణ కారికావళి 

అథర్వణ! విరాటపర్వము 

అనర ర్ల రాభవము 

అన్నవూర్లా సవ్మాసము 

అప్పక వీయము 

అమరకోశము 

అవురుకము 

అలంకార సారసం(౫ వాము 

(వే “వేం, 

అప్పమహీషీ కల్యాణము 

అహోబల పండితీయము 
ఆం ధనామసంగహము 

ఆంధ్రపండిత ' భివక్కు ల భాహిఖేప జము 

(గి చెం, రామమూర్తి) 

అఆంధ్రష్మత్రిక - సారస్వతాను బంధము 

అంధపద పాొకిజూతేము 

ఆంధ ప్రబంథ కథలు (సన్ని ధానము 

సూర్య చారాయణ కాస్త) 

ఆంధ్ర ప పిసన్న రాఘవవిమర్శ 

(వే. వేం కా 

ఆరి ధ్రభాహెర్లవము 

ఆం భభ పెను శాసనము 

శాత్రీ) 

కాం) 

(మల్లాది సూర్యనారాయణ కాత్ర) 
అప్టినిఘంటువు 
ఆముక్తమాల్యద 

ఉఖాదసంచిక 

ఊఉ త్తరఠరాహాయణము 

ఉ త్తీరహరివంశము 

ఊఉ త్రర వారిశ్చంద్ర' . 

ఉద్భటారాభ్యచర్నిత్ర 

ఉహ (జే, వేం, కా శ్రీ) 
ఓడారు (దీ పి. కాక 

కడుపుతీపు (జే. (ప్రభాకరశా హ్రీ). 

కలగూరగంప (తిరుపతి వేంకటకవులు.) 
కవిక రసాయనము 

క విరాజమనోరంజనము 

క ళొవూర్లోదయము 

కళాశ్యాన్త్రయు 

కాటమ రాజుకథ 
కాదంబరి 

కావముందకము 

కావ్యకల్చ్బలత 

కావ్యాలంకార సం గ్రహాము (నరస 

భూసాలీయముు 
కాశీఖండము 

కాభవా స్తీ స్తీ మాహాత్మ్యము 

కాళిందీకన్యా పరిణయము 

కాలీ సవ్మాస్రము (తీ, వెం. కవులు 

కుమవూరసంభ వము (సం 

5 (నన్నెచోడు. 
కుల శేఖరమాహాత్మ్యము 

కువలయాశళ్వచరి(త్ర 

క్రీడాభిరామము 

(శ్రేవన్స్ రాయల్ డిక్ వురి 

గంగాలవారి (సం 

గబ్బిలము (జాషువ) 

గీడుగు వెంకటరానుమూ ర్తి స ప్పతితేమ 

జన్మదినోత్సవ వ్యాససం వాము 

గీరతము (తి. చెం, కవులు 

(వ కాన 

గురుబాలప్రబోధిక 



చందభానుచకిత్ర 

చం ద్రశేఖావిలాపము 

చందాంగదచరి క్ర 

చంపూ రోమాయణము 

బాటుపద్యమణిమంజరి 

చాటుపద్యరత్నా కరము 

చ తభారతము 

జీవానందన నాటకము (సం 

జె మినిభోరతము 
తంజాపు రాంధ్రనాయక చరిత్ర 
తిక్కనవిజయము (వే, జేం, శా, 

తీలక మంజరి (సం, ధనపాలుడు 

తొలకరి (వీం, లకీ కాంతము, 

కొ వేంకటేశ్వరరావు) 
దశకుమార చరిత మ్ (సం 

దశకుమారచర్నిత్ర (శేతన,) 
or (వే, జేం. శా) 

౫. (సంజీవరాయ కవి 
చేవీప్ర రాణము 

బేవీ భాగవతము 

(ములుగు పొపయా కాధ్యులు) 

నర సభూషాలీయము (= శా, సరి 

నవనాథచరిత్ర (గౌరన) 

నవ నాధభ్గర్తూల చరిత్ర, బచ్చు రామన్న గు ప్త 
'నాగానందము (జే, వేం, శా) 
'నాగ్న జి త్రీయము 
నానా రాజుసందర్భనము (తి, చెం 

నానార్గరత్న మాల - 

నిరంకుఫపొఖ్యానము 

నిర్వచనో త్రర రామాయణము 
నీతిగీతలు 

నీతిచం ద్రీక 

నీలానుందరీ పరిణయము 
నృసి౦ంవాప్రురాణము 

చేవథము (సం 

praia శకట 

ప౦చతంతము (సం) 

పంచతంత్రము (వేంకటకవి 9) 

పండితా రాధ్య చరిత 

పరమయోగి విలాసము 

ఎ (క్వవద 
పల్నాటివీరచర్శిత _. 

పాంచాలీ పరిణం ము 

పొండవోద్యోగము (తి, వెం, క్ష వులు) 

పొండురంగ మాహాత్మ్యము 

పారిజూ లౌ పహరణము 

వ పరిమళోల్గాసవ్యాఖ 

(శాం కుప్తుస్వామయ్యం) 
పాశుపతము (తి, వెం 

(ప్రతాపరు! ద్రీయము (చే. వేం, శాస్త్రీ) 
(ప్రబంథరాజవిజయ వేంక యేశ్వర విలాసము 
(ప్రబోధచంద్రోదయము 

(ప్రభావతీప్రద్యుమ్నము 
(పీయయదర్శిక (వే, వేం, శా) 
(పౌఢ వ్యాకరణము 

బసవపురాణము . 

బాణాసురయుదము 

బాలకవి శరణ్యము (గ వెం, రా) 
బాలవ్యాశ రణము 

బా, వ్యా. సారస్య సర్వస్వ పేటిక 

దూ. రూముమా రికా సీ, 

ఏక ms 

(బౌణ్యనిఘంటువు 

ర 
స ( తెనుగు = ఏనుగు బట్ముణకన 

భాగవతము (స 

(తెనుగు) 
| భామినీ విలాసము (సం 

భారతము 
భారత విశేషములు (తి వెం.) 
భారతీ పత్రిక 



li 

భోరవి (సం) 

భాస్కర రామాయణము 

ఫీముఖండమయు 
నునుచరి(త్ర (బౌను పతి) 

మనుస] ఇతి 

మల్లాది సూర్య నా రాయణళా స్ప సష్టి 

వూరి సంచిక 

మహా భ'వ్యము ష్ 

మాఘ కావ్యము 

మార్య౦జేయ పురాణము 

మాలతీమాభవము (సం 

మాళవిక (చే, వేం, శా) 

మేఘుసండదేళము 

మేదినీ నిఘంటువు 

మేరుకం త్రము | 
యయాతి చరిత 

యస్, యస్, యల్, సి, "టెక్ స్లు 

యుగంధర విజయము (దొడ్డ "వెంకటా 

మిశెడి) 

యోగరత్నాకరము (ఏటూరి శ్రీనివాసా. 

EE చార్యులు) 

రంగ నాథ రామాయణము 

రఘువంశము 

రత్న శా స్త్రము 

- రసికజనమనోభి రామము 

రాఘవపాండవీయము 

రాజన శేంద్రసంచిక 

రాజవావాన విజయము 

రాధి కాసాంత్వనము 

రానుసవా(సము 

రామాభ్యు దయము 

రామాయణము (సం) 

రొయలచాటి రసీకత (రా, అనంతకృష్ణ, 

కర్మ 
లలితా సహస్రము 

i 

లమ్మ్నా రాయణీయము (= కుద్గారధ 
నిఘంటువు) 

వరావాఫు్రు రాణము 

వరావాసంహీత 

వాత్స్యాయన కామసూ[తములు 

వావిళ్ల వారి సన్మావసంపుటము 
విక్రమార్క చరిత్ర 
(క మోర్వశీయము (చే జేం, కా 

విజయవిలాసము 

విజ్ఞా నేశ్వరీయము 

పిపనారాయణ-చరీ త్ర (మల్లన) 

విశ్వగుణాదర్శము 

విశ్వనిఘంటువు 

విష్ణుపురాణము 

వీరభ(ద్రవిజయము 

యతీగానము (త్వరకవి 

రామకృష్ణ య్యా) 
19 

వృహిధిపళతీకము 

“-బేమనళశతకము 

జే వేం కత్రి సంస్మృతి 

వై కృథ దీపిక 

వై జయంతీవిలొసము 

వయాకరణ పారిజాతము 

(వ టై ల చి. సీ, శా 

వ్యాకరణ బోధిని (తః వీరరాషఘువస్యామి) 

భకుంతలాపరిణయము 

శబ్దకల్న్మద్రునుము 

శ కాంకవీదయము 

శాకుంతలము (సం) 

శాలివావానగాథా స శతి 

ee 

న్స, 

శివరాతిమాహాత్మ్యము 

శివలీలావిలాసము 

శుక పతి 

కదారా తున (= ల, ఛా) 



శృంగారనెసధము సులభ వ్యాకరణము 

శృంగార శ్రీ నాథము నూర్యారాయాం ధనిఘుంటువు 

శన ధర్నము సౌగంధిక ప్రసవాపహరణను 

(శవణానందము (తిః వేం భొందరనందము = (సీం. లకీ కొ౦తము, 

సంధ్యా భామ్యమాు కొ చేంకశేళ్వరరావు.) 

సర్వలతణఖసారసంగవాము వాంసవింశతి 

సారంగధథరచరిత - (జొ ణాల హఠయోగ ప్రదీపిక 

శంభుదాసుడుం) వారవిలాసము 

క్ (కూ, తిమ్మకవి) వారివంళఛము 

న్ (నీద్ధనగాడు.) వారిశ్చం ద్రోపొఖ్య్యానము (గౌరన) 
వే (డ్రీలసొటలు) స (శంకరకవిం 

సాహీత్యదర్చణము ఫ్ (కంచి శరభకవిం 

సాంబనిఫఘంటువు హీతోపచేశ చంపువు = (వే, బేం శా 
ఫీ తారామాంజ సేయం నొథము హీ త్రోపజేకశము (సం 

సుమతిశతకము 

ఇతరసంకేతములు 

ఠంజ, తా, పా, తంబావూారి తాళపత్ర ప్రతీ పాఠము, 

మద. తా, పా, మదరాసు i 
ఫూ ము, పొ వూర్వమ్ముద్రణపొఠము = (ఇచే గుజిలీపాఠమున్నుు ) 

శా, పొం క్యాస్త్రీపొఠము 

ఫూ టీ, ఫూర్వటీక, 

టువ = అన్యః అవతలికి అన్వయము, 



విషయాను కనుణక 
ఇ 

౧ కవికాలము - కులము 

౨ సారంగధరచరిత చరిత్ర 
8 పాఠపరిశీలనము 

ర వ్యాఖ్యాన వ్యాఖ్యానము 

౫ పూ టీ కర్తయెవరు ? 

౬ పాళదోషములు 

౧ ॥%ళాసిక 

2 (వయ్యవడు 

3 గొడునీ6గ 
Cee 

౪ కిటకిటని 

౭ అర్థదోషములు.- 

౧ ఫంకురుహాయతా క్షీ 
౨ అ౦పకోల 

3 ఉ ద్యానము లు వల్ల కాడు 

"ణీ నలార్య కాంత ములు 

* వాను 

కు కుట్రిమము 

౭ పడిబెంబు = షదిచి 

౮ చీదిపీిజొలు 

ల్ వ్యాకరణదోనములు..- 

౧ "నేర్చరరాలు 

౨ ఆజురిపులు 

శీ పరదేశుల 

౪ ఫలములుకావవు 

౫ కాలేక 

ఓ అడుగు 

(సీఠిక) 
పుట 

ag శబ్దదోోవములు.. 

గ ౧ ఒరవడి 

సై ఈ గరిట 
కి గావతు 

14 శ్రీ జీర 

18. ౧౦ సాహసపు సవరణలు, 

99 ౧ థో సెల 

౨ యోగవాగంబు 

00 డ్రి (ఫ్రౌధీమ 

వీ ¥ త్రలప్రుచ్చె 

ల్లి X సె we 

24 ౬ కిణా౦ంకనులు 

5 | ౧౧ అన్గయ దోషములు, క 

స ౧ ఎట్టా లించు 

+ చిగురుగొడుగు 
రర| 2 

26 ౧ మనికి = మనికితము 
9) ౨ మాలి - మాలీయ 

౧౩ విజి పీ దోవములు., 

౧ గీత - మనుస్మృతి 

» ౨ అనినాక్యము 

5 కి భారంయబాటు 

స్ట కలిదండ్రులనుబోయీ 

ఇక కరణింబురణీంచు 

31 ౬ బరువులు = బరువులు 

ల తల్లికి 
ఫీ 

82 ౧౪ కథా పాశ స్టృము 



లో కథా పారంభము 
౧౬ కథారంగము 

గై చి కాంగి 

౧౮ మంజువాణి 

౧౯ ఉపసంహారము 

౨౦ మ ల్స్యేంద్ర నాథుడు 

౨౧ చౌరంగి 

౨౨ కవితొవిశేషములు,. 
౧ అనుకృతులు 

౨ అఖండయతి 

£7 

48 

ర్ 

ర్ర్ 

ర్6ి 

ల్? 

ల్9 
64 

67 

పులీ 

౨౩ ఛభాషపూవిశేషములు... 68 
౧ సంధికార్యములు 69 

9 అఫవూర్వయాపములు క్ 

3 కేఫజకారములు క్ 

౪ వ్యావవో రిక రూపములు పే 

౨౮ జితకాశి టీకాహృదయము 70 

A నతద్వాఖ్యాన పస కీ ౫ 

౨౬ కృతజ్ఞ త 77 



(జే. -బేం, కా స్రీ గారి జీవిత చరి త్రమునుండి 

“కని-(వ్యాఖ్యాత) కావించిన భాపాచిత్రవఢ కాయాసప 
విముర్శకుండు విమర్శలోం జూపు కటుత్వమును తొలంగంబెట్టి పితలు 
వివుర్శుయొక్క- పటుత్వాపటుత్వములనే పరికించుకొనుట మేలు. 
దొంగలకును నరహాంతకులకును అధికరణకుండు వోలె కాకవికి 

(కువ్యాఖ్యాతకు సాధువిమర్శకుండు దోహార్దూటకుండును శానితయు 
నగు. దొంగను “(శ్రీయుతు లైన యో దొంగయ్యగారూ, తమరు ఇట్టి 
చార్యమును కావింపవలసినవారు కారు. మహాోనుభావులరు, మతి 

తమరు 8 సంవత్సరములు "కారావుందిరనున వజకంబుగావించి రాజ 

కీయమైన విందారగించుచు నిమ్ము. గృతార్థులంగావింపుండు' అని యధి 
కరణకుండు వేండుకొనుట లేదు... 

అళ్ల్లు సాధువినుర్శకుండు కాకొవిని - (కువ్యాఖ్యాతను వేడు 

కోనవలసిన పనిలేదు... 

ఆంధ్ర మల్లినాథ ముహాముసకోపాధ్యాయ 
'సర్వతంత'స్వతం| త్ర కళా ప్రవూక్ల 

"వేదము వేకటరాయశాస్ర్ర 





సారంగధరచరిత్రము - జితకాళి టీకా సహితము, 

పీఠిక 
౧ కవికాలము = కులము 

ఈ సారంగధరచర్శితమును రచించిన కవి చేనుకూర జేంకటరాజు. జేంకట 

కవియని వ్యవహారము, ఇతనికి * అప్పన్న - (1. ౬, వెంకటప్ప్ర అను నామాంతరము 

కూడా ఉన్నట్లు కనబడుచున్నది, వెంకటకవి (క్రీ శ్ర, 1614.33 నడుమ తంజావూరిని 

పాలించిన రఘునాథరాయల కొలువున నున్నవాడు, అతని మరియొకరచన విజయపిలా 

సము. వెంకటకవి అఖ్వాసాంత గద్యములలో 'లక్ముణామాత్యకమారుడి నని (వాసి 

కొన్నాడు, (అమాశ్యశబ్దము నియోగి (బ్రాహ్మాణునియందు భాఢథము.) అంతేగాని తన 

కులగో(తాదులనుగహూర్చి మరి యెక్కడా ఒక్క_ముక్క_యెనను అనలేదు, బేదం 

వెంక ట్రాయకా క్రీ గారు “సారంగ? - వ ప్తిలో - (1910 లే “ఈ "జీంళటకవి 

శూ ద్రుండని, ,  చర్మి త్రకోథనలవలన -నెజుకపడుచున్నది' అన్నారు. ఆచర్మిత్ర శోధన 

'లెట్టివో = ఆ “యసౌాత్యు)ని కొొమారుడు శూ దుడగుటయెట్లో చారు చెప్పలేదు, 

మల్టీవాశ్చే *విజయి . “విన్నపములోే (1911 లో “ఈ చేమకూర జేంకట 

రాజకవీందుని కులమేదో చరిత్ర శోథకులు ఇప్పటికిని నిర్భయింపశేరకున్నారు? 

అన్నారు, 

"వెంకటకవి కులమునుగూర్చి ఆ శాస్ర్రీగారు (వ్రాసిన (వాళలిట్లు అవ్యవస్థిత 

ముగా నున్నవి. ఏమయినన్సు వెంకటకవి కులమున కొంత కళంక్రము కలవాడనియీ 

జన శుతి, జన శుతిమా(త్ర మే కాదు (గ్రంథప్రమాణముకూడా కనబడుచున్నది 

పూర్వ మొకప్పుడు 'బుచ్చి'వెంకు అను నొకకవి వాసిరెడ్డి వెంకటాద్రినాయుడు 
గారీ ఆస్థానికి వెళ్లినట. ఆతడు జారోత్సన్ను డట. ఆ యంశేమును తాక్రనాడుచూ, 

ఆస్థాన వలలో నొకరు, (పభువుగాకి అభి పొయమనముగా, 

* బా. శం, సారంగధర, ోభువిలోన సౌరంగ భూవరుచరిత, కవితామహా 

త్వంబుగల చేమకూర, అప్పన చెప్పిన యా(ప్రకారమునం జెస్పితి వాణాలళంభుదాసు6 

డను(1 )”. కూ తి. సారంగ పీ ప్రక, 

“అప్పనవెప్పిన యా(ప్రకారమున, నొప్పుగా నీకృతి యొనరించినాండ్య శంభుని 

నరనున జగతి బాణాల, శంభుదాసుండ,” అని జే, వేం కాస్త్రగారి (ప్రతిపాఠము, 



డ్తీ 

కులమున ఇళంకు కలదను కొంచుంగొంకు 

బుధజనాటవ్యటన్న నకు బుచ్చి సంకు, 

అనిరట, అంతట ఇంకొక కవిలేచ్చి 

(కొంకక తమరొడిన యది 

బొంశేలగు వేంకటా ది శూపాలక, యీ 

న్యం కేల $ వానికింగల 

జరంకే యిచ్చోట నిలుప రస్తవంతమగుకా, 

అనీ చముక్క_రించెనట. అందుకా బుచ్చి వెంక ఇట్లు బదులుపలి కెనట, 

“పన్నిన సక్సషబంథమున వాగును నోగును జూడ క్రీసు 

మన్న నమాలి మా కులము మాట తలంతురె 4 Sees "వెం 

కన్నకు లోపమేమి ? కులమా కవనానకు * వేంకటాద్రి రా 

జన్న గణించి మొరలు దయానుతి( బోచిన నాకుంజాలబే 1) 

చాటు. రత్నా ఫు, 162. 

[| వెంకటా దినాయుడు రఘు నాథునక్ సమ కాలికుడు, కావున బుచ్చివెంకు 

వెంకటకవి ఒకకాలమువారే యగుచున్నారు, వెంకన కులక శేంకమును గూర్చిన (ప్రస్తా 
వను అతని జీవితకాలమున నే (పవృ త్త మైయున్న ది. కాబట్టి అవశ్యము విశ్వాస్యమగు 

చున్నటిః అదియట్లుండ గా, ఆతని కులతే త్ర్భమును తెలుపు పలుకులు కొన్ని యాతని 

రచనలో పొడకట్టుచున్న వి. విజయవిలాసకృతి సమర్బణ సందర్భమున తనకును 

శాజునకును గోల 'సంబంధమును ఇట్లు వాకిొన్నా డు. 

'కృతిరత్నంబున్, గేవలభ క్రిని గానుకగావించెద.) (పద్య. 84 
6నాపొలిటి రామభద్రుడని బంగరువూవులం బూజబేసి, , + 

సత్కల్బృతికానుకవేసి (పద్య, శిరి, 

“ప్రబంధము శెన్నియేని మీ, "పేరిట నంకితంబిడిన, బిడ్డల 

చెంద? బేరుపెట్టినకా, తీరునె మీ బుణంబు,' (ప 89) 

శ*న్యంకు రంకు శబ్దము లకు జింక యని కను రంకు ఇ జారత్వము - 

అని ధ్వని, 

శ వ ప Se 7 ఈ కమ్ము ప్రభువు పదునాజవళతాబ్టి తర్వాతం గృహ్లైతీరమందలి యమ 
రావతి రాజధాని'గాం గోంత 'తెల్టదేశ మేలినవా(డు? (చాటు,నుంజరి, ఫు, ఉరి) 



క్ 

ఇట్లు రాజును దేవునిగాశెపుటయు, తన్ను తద్భక్తునిగా ఇప్పుకొనుటయు, 

“బంగారువ్రూలతో వూజబేసి కృతిని భ క్రితో సమర్చింతు ననుటయు,ు “నొ బీడ్డలకు 

మో పేరు "పెట్టుకొన్నను మీబుణము తీరి _ దనుటయు ఆత్మగొరవముగల నియోగి 

(ఛావ్మాణవిద్వక్కవియెడ - ఆకాలమున పొసదు. 1 (బావహ్మాణులయం దత్యంత 

భక్రితాత్సర్యములు గల రఘు నాథనృపాలు డట్టి (వాతలు (వాయించుకొనుటయును 

పొసగదు, మరియు వెంకటకవి, 

“అవని నింఠటిరా జెవ్వండని నుతించి 

కృతులా సయ గీ రికలదని మతించలంచఛి (ప, 80, 

తనకుతా నె యకించ్ తనకృతిని రఘునాథునకు సమర్పించి తన్మూలమున తాను 

కృతశృత్యతను గాంచినట్లు సంక సించుకొ న్నాడు గాని, “నీ కృతిని నాకంకితముణే సీ 

నన్ను కృతాద్ధునిచేయవల సీన' దని రాజు _ వెంకటరాజు నర్థించలేదు. ఈయంళము 

కూడా వెంకటకవి కులత త్హ్వమును చెప్పక చెప్పు తార్యాణమే యగుచున్నది, అంత 

దూర మెందుకు! వెంకటరాజు తనసేవకులళో నొకడని రఘునాథుడు స్వయముగా నే 

ఇప్పుచున్నాడు; చూడండి, 

“కలనయిన మిమ్ముంగా క్ట న్వు గొలువనంటిీ 

కృతులొకరికీను మి యంకితములంటి? (విప, కరి, 

“త త్త్ర్రధర్మమెకద నీకుం గలది మొదల. 

దమ్ములు సుతుల్ హీతులుసాడ మమ్ముంనొలిచ్చి 

తిపుడు కృతియును జెప్పి మాకింపొనర్చితి(వి__ప, ర్1, 

కొలువు కాడయ్య్యూును వెంకటకవి తన కవితామహ త్వ్వముజేత (ప్రభువుగారి 

మన్ననకు మరింత పాత్రమైశాడు, అతడు లకుణామాత్యునికమారుజేగాని (ఛావ్మా 

_ ఇడుకాడు, ఆయంకశోమును "వెల్ల డింపనొల్లక నే కాబోలు వంశవర్గనము సే వదలి వేసి 

నాడు, మొ త్తముమిద ఆతనికలముగూర్చిన జనశుంతిలో అసత్యములేదు. 

ఈ తృత్త్వము'నెల్ల నాకళించియే శ్రీ తిరుపతి వేంక కేశ్వరకవులు, 

చ, “విజయ విలాసకర్త సువివేకి మహాకవి యన్యజాతీకిక 

దిషజునరు నుద్భవించిన సుధీతిలకుందుి' (కలగారనంపు 

అని స్పష్టముగా వక్కా_ణించి నారు, 



ర 

౨ సారంగధర చరిత్ర చరిత్ర 
ఈ సారంగ భరచకి క్ర (పద్యకావ్యము యొక్క స్వరూపస్వ భా వాదులను 

గురించి చర్చించి తేల్చుకొనవలసిన యంశము లశేకమున్నవి, ఈ నాడు (ప్రచార 

ములోనున్న సారంగధర = = ముద్రిత (పతులు మూడు, 1, 'వేదంవారి ప్రతి, 2, వావిళ్ళ 

వారి (పత్కి తి కొండపల్లి వారి! పతి, 2 8 (ప్రతులు చేదంవారి (పతికి పుత్రికలు. 

'వెంకట్రాయశా న్ర్రీగా రీ గ్రంథమును 1910 లో ముద్రణను కావించినారు. ముద్ర 

ణము ముచ్చటగానే యున్నదిగాని అసలు (గ్రంథము స్యూత్ర మరగొరగా నున్నదీ. - 

ఎట్లనగా 1 _ కావ్యారంభమున నుండవలసీన భగవ త్చార్థనము; కృతిపతి కాశీ స్సు; 

శేవూర్వకవి ఫురస్క్బృత్వి కుకవితిరస్కృత్సి మొదలగునవి గాన్ని కనివంశ - కృతిపతి 

వ౦కాది వర్గనలుగాని, వష్ట్యంఠేములు గాని లేక ౬ 'అచ్యు'తేం ద్ర రఘునాథన్ఫపొి 

అను 'సంబోధనపద్యముతో నే (ప్రథమాశ్వాసము (ప్రారంభింపబడియున్న డి, కథా 

భా౫మునను, తోలుదొల్త, (ప్రబంధకవులు - (విజయవిలాసమున 'వంకటకనియును) 

పాటించిన ప్పురవ్య నము " చాకుర్వక్ల్యవర్గనము "మొదలగు (గ్రంథభాగ మేమియు లేక 

కేవల రాజనిచ్చేశనుతో లే కథ బయలుదేరినది, 

ఆశ్యాసారంభ్రాంతములయందు రఘునాథుని 'సంబోధించు పద్యములున్న వి, 

వానినిబట్టి ంథ మా రాజున కంకితము శేయబడినట్టు భావింపదగియున్న డి; కాని 

ఆ పద్యములు విజయవిలాసమునుండి యెరవు తేబడినవిగాని సారంగధర = సొంత 

ములు శావు, (గ్రంథ మి ట్రన్ని విధములను అందదుళులు గా నున్న ది. 

“ఇదిగో (గ్రంథ మి ట్లసమ్యముగా నున్నది. అందుకు కారణ మిది యిని 

ముద్రాపకులు - శ్రీ క్యాస్ర్రుగారు మాటమ్మాత్రము నూచనగా చెనను అన్నారుకారు, 

కాని యీ దివ్య ప్రబంభము సాహసిక ముద్రణముల పాలై ఈవితీవియ ఫూదండ 

చెక్త తొట్టిం బడినదోయను కరణిం బురణించుచుండంగ ని చింతించ పాటుపడి 

వాగుపజీచి ఈ ముద్రణమును. ..నెలకొల్పినాండినని ఒకచాక్యము (వ్రాసినారు 

అ సావాసిక ముదణ 'మెట్టిదో - అం ధీ (గ్రంథ మేరూపమున నున్నదో చూతమన్న 

యుత్సావాముతో, ప్రాతప్రతికై ('ప్రయత్నింపగా 16086 నాటి శిథిలప్రతియొకటి లభించి 

నది, చదివిచూడ-గ్యా అందును (గ్రంథ మాద్యంత మిరూపముతో నే యున్న ది. శాస్త్ర 

గారి మద్రణమున కదిరే మాత్సక, కావున అందును నా 'సందేనాము తీరలేదు, 

(వాత(ప్రతులను పరికించినగాని - త _్వ్వమెరుక పడదని యేర్చడినది. 
నర్తన నానిన ాలాలంల యయా పాతాల వనానికి కలల cc TTT TER PERTINENT Ima 

ft :విజయి లోను పూర్వక వి( ప్రశంస = కుకవి తిరస్మురణము dn. 



(/ 

అంతట "నేను తంజావూరు సరస్వతీమవాల్ ఫుస్తకాలయములోని (వాత్యప్రతుల 

పాఠములను సంపొదించితిని మదరాసు (పాచ్యలిఖిత పుస్తక భాండాగారములోని 

(వాత ప్రతులను పరిశీలించితిని, చూడను చూడను *“పారంగధరి కావ్యము వింతవింత 

రూపములతో పొడకట్టసా[నది, __ 

ఫర, కర్త చదివినప్రతీ మాజా కళ్వాసములుకలది, (బౌను పఠించిన (పతియును 

అశ్వాసవిభెగము కలడే, అప్పకవికి దొరికిన పతిలళో ఆశ్వాసవిభొగమున్నదో లేదో 

అతడు చెప్పలేదు, 

తంజ, (ప్రతులలో ఒకళింటిలో కావ్యము. సర్వము నేకాశ్వాసముగానే 

యున్నది. అందు అళ్వాసాద్యంతపద్యములు లే నేలేవు, ఒక్నపతిలో విజయవిలాసపు 

కీ థ్రిక పద్యములతో ను, ఆశ్వాసాద్యంత పద్యములతోను = (గ్రంథము మూడాక్వాసము 

లుగా నున్నది. మరియొక(ప్రతిలో - పీఠకపద్యములులేవు, అ శ్వాసాద్యంతపద్య యులు 

నూ(త్ర ముని... (ఇదే 1885 ముదణమునకు మాతృక) 

మద, తౌళ్ళ, (ప్రతులలో నొకదానిలో, ఈ(గంథము నాలుగా క్యాసము లుగా 

విభ కమై యున్నది. ఆ విభాగమిట్లు,-- 

(ఏ) (ప్రథమాళ్వాసములోని ౧ మొదలు ౧౧౮ పద్యమువరకున్ను మొదటి 

అళ్వాసను, 

(2) ౧౧౮ తరువాత్క “అవభరింపు మనంతరంబి అను నొకవచనముతో+, గ్రిగ౯ా 

మొదలు, ద్వితీయాశ్వాసములోని = ౧౮౯ వరకును రెండవ ఆక్యాసము, 

(ల) ఆ ౧౯౦ మొదలు, తృ, లోని ౧౦౭ వ వచనములో (అ్ఞేని పరిజేవనంబు 

'కావించుచుం డె అన్నంతవరకును మూడవ ఆళ్వాసముం 

(ఓ) అది మొదలుకొని త్స లోని 220, (గ్రంథాంను) వరకును నాలుగవ 

ఆక్యాసము. అ | 

ఇంకను విశేష మేమునగా _- ఈ శాలుగాశ్వాసనుల అద్యంకములయందు 

శా. శ్రీకంకుకా మునివం౦ద్యునిక నిగమ 'సంసేవ్యుకా వారుకా శంకరుకా 

లో శాధీశుని భ క్షవత్సలు దయాళుకా శాజచూడానుణికా 
భూకాంతామణి స్యందనుకా వినధరుక భోగీంద సద్భూన ణుకొ 

నా శేశప్రముఖామ రార్చితు నుమానాధుకొ | ప్రశంసింజెదకొ,? 

క “శ్రీకర ముని మానస కము లాకర నాంస స్వరూప “సో మవతీ "కాం 

తాకర పీడన భక్త వృ శీకర సుగుణాఖభిలాహ శేహవిళ్తూహి, 
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కః “శ్రీ నెల బిల స్తుత స్సు శ్రీశైల చిలాధివాస శిష్టైభిల ట్ర్ 

శేళ సుధాభోజనపథ్క కేశ సుధాభోరుదేనా కీ ర్థిసమాహోి 

క ఇశ్రీకంఠ భ్ల క్షవళ్సల, లోకైకతాణ గుణవిలోల విమల సు 

కోకా సమగ నిరత్స శ్ర్రీకా ప్రురదైక్యనారణ శేపాభరణా, 

క, శంకర సమ స్ట సుజన వృ శంకర హరిణాంకజూట సకలాహీత నా 

శంకర నిరంత రా(శ్రిత కింకర రకాధురీణ కేళవబాణా.ి 

ఇత్యాదిగా ఈశ్వరాంకితములయిన పద్యములున్న వి, ఇట్లే నొలుగా శ్వాసము 

లుగా విళజింపబడి = ఈశ్వరాంకిత పద్యములు గర్టీన శిథిల ప్రతి యొకటి తనుకు 

భారతీతీర్ణలో దొరకినట్లు శ్రీ తాపీ ధర్మారావునాయుడుగారు. భారతిలో. ప్రక 
టించియు న్నారు. 

ఈ కావ్య మీట్లు వివిధ (ప్రతులలో వివిధాకృతులతో నుండుటకు కారణము 

“నాకిట్టు తోచుచున్నది. 
సారంగభర-ప్రుట్టుకలో సర్వమును = ఏకాక్వాసమే, (గ్రంథ 'మివ్వంకిని 

అంకితము శేయబడక్రయు, అందువల్లే ముందు వెనుకల కొరవలు ఫ్రూరింపబడకయు 

నిలిచిపోయినధి, కొలము గడవను గడవను (వాయస కాండ్లు - దాదాప్ర 700 పద్య 

ముల (గ్రంథము ఏక్షటాకీన చదువుట విసుగుఫుట్టించునని కాబోల్సు ఎవరి యిస్థము 
వచ్చినట్లు వారు అక్వాసవిభానముబేసి (వ్రాసికొన్నారు. ఆశ్వాసొద్యంతములు 

ఏ పద్యములును లేక బోసిగా నుండుట కిచ్చగింపక ఒకరు విజయవిలాసపు పద్యముల 

నందు చేక్చిగారు. బేరొకరు స్వవిరచితములయిన ఈశ్వరాంకిత పద్యములతో అ 
తావులను పూరించినారు. ఇంకొకరు వెంకటకవియే అ్యంథమును రఖునాథుని 

కంకితము భేసినట్లుణా విజయవిలాసపు పీఠిక పద్యములతో-*అచ్యు కేంద్ర రఘు 
శాథుండె శ్రీరఘునాథుండెన్నలక అను పద్యము వెంట; 

4గి. అనుచు హరువులు భొవముల్ ననుచురీతి 

ధర6౭జెలం7డు సారంగ ధరచకి త్ర 

మతులమతింగూర్ని ఘనుల సమ్మతుల నేను 

ాస్కగావింప మది వేడుకను దలంపి 

ఎను పద్యమును ఇేర్చి (గ్రంథమును సౌగించినారు ఈ యు శ్రమకృతికి 

(ప్రారంభపద్యము 'లేలిలేకపోవ లె నని ఆ కొదవతీర్చిన "పెద్దలును లేకపోలేదు. తంజ, 

1 చూ, విభవ ట్ర, సంచిక 

+ ఈ పద్యమును బి, వేటూరి పృభాకరశా క్ర్రీగార దయతో నొసగినారు, 



ఫ్రీ 

(ప్రతులలో నొకడానిలోను మదరాసు (ప్రతులలో నొకడానిలోను ఈ (క్రింది 

పద్యములున్న వి, 

ఊఉ, “క్రీ సతిదతులైైన సరసీరునా నేశ్రుండు విశ్వగా[క్రుం డ 
బ్ఞాసన పాకళాసన హుతాళన ముఖ్య సురేంద్రరతీతో 
బాస దయాసముద్రుండు సదానతరుద్రుండు భ (ద్రుండర్మిలిక 

భొసు సురలీల లోకముల. (ట్రైస్తుతి కక్క (బోచు౯గావుకక. 

షు సఘునతరచంచరీక పరిక కల్పిత వేణి కుకానురాగ సం 

జనిత విపంచికాకలిక సారసపాణి సుధాసమ్మగ్ల సు 

స్వనయుతమంజువాణి వరణారు విలోకన 2 హిసయేణి య (4) 

వ్యనజజు రాణి వాణి మనక రూ సంకు గాథల: 

క, (తిజగవ్మంగళ దాయకు నిజభ క్ర(తాణ నిరతు నిర్మల చరితుకొ 

అజముని పూజిత చరణున్కి గజముఖుండగు శేకదంతు గణపతింగొలుతుక, 

చ్ 

ర్స పరక వల్మీకి చాల్మీక్సి వాసు దేవస్తుతళోల్లాసు వ్యాస్సు 

రనణీయశా క్ర (ప్రభారవి భారవిం 2 నరకంఠవృాద్భాసుం గాళిదానుు, 

పద్మాకటా టీ,సంభ్రవభ్గూతి భవభూతిల దార్కింకచర్చితో ద్దండి దండిం 

గలికళస్థార్థ సంభుట్టు నన్నయభట్టు, 8 సీమల కవిత్వధాము ఖీమ్సు 

గీ, సుజననుత రాజి ($) తిక్కనసోమయాజ్సి భూరి కవిరాజు బమ్మెరపోతరాజు 
మొదలుగాగల సుకవుల సదమలముగర దలంచి యంజలిగావించి తన నుతించి, 

ళా 

వ అని యిష్ట జేవతా పా్రార్ధనంబును సుకవిజన వందనంబునుం గావించి యే నొనర్నం 

బూనిన సారంగధరోపాఖ్యానమునళు కథ్యాక్రమం 1 బెట్టిదనిన, 

సీ, ద్విజరాజ విలసనో ల్తేజమై యుండియు నమత్రళూన్య స్థీవన్యాచయంబ్యు 
చకేశ్వరానంద సంయోగమయ్యును పంకజ విథ్వ స్త భాసురంబు, 
ఆర్య 'స్మకయధానుమె యొప్వుచుండియ్సు విగత విరూపొవ్ విమలతలమ్ము 

కూద సత్తమ వర శోభితంబయ్యును కూ దకరహీత విశోకయుతమ్ము 

తంజ, |ప్రతిపాఠములు ౬ 1“నాంసఎణియో. క గశరవిర కరకంఠన్భాదయ 
వ్యాసుల గాళిదాసు,' 3 ఫీమలజ్ఞక వి ధ్వాము ఫీయ,ి 

+ తంజ, పొం “బెటువ శెనుం'డెను. 
$ 'పుణ్యాచయంబు, 
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ఫే భండ డిశదండ చండ దోర్దండ పొలి 
మలయ మాళవదేశ సన్మధ్యమంబు 

సాందవైభవ [శుభ] కరము రాజమేంద్రఫురము, 

వ అందు... క. రాజనరేర్మదు(డు.” అని కథా(ప్రారంభము, 

అస్వరసములున్సు తప్పులకుప్పలును నైన వై పద్యములు బేమకూరసుకవి 

కృతము లనుకొనదగదుగదా, (ఈ తరగతికి చెందిన మరికొన్ని పద్యములు 'వేటవర్ణ 

నకు సంబంధించినవి దొరకినవి. - (ప్రతీ ప్తములని స్పస్టముగా 'తెలీయుచున్నందున 
వదలి చేసితిని) - ఇట్లు పలువుర బేతులలోబడి (గ్రంథము పలురూపములు పొంది 

నది. దీనికంతకును మూలము అ్మాంథము అసమ్మగ్గము గా నుండుటయే, ఆ ట్రసమ్మగ 

ముగా పడియుండుటకు కారణమేమో తెలియరాదు, 

“విజి ఫీకకలో చే, వేం కా న్ర్రగారు “సారంగధర-చరిత్ర దీనికన్న మున్ను గా 

రచించిన క్రైన్న (దగియున్న దన్న, అట్లున్న మాట నిజమేగాన్కి ఇడే మొదటీరచన 

మైనయెడల ఇట్టి చక్కని కావ్య మొక టి ముగ శేతీలోనున్నప్వుడు కవి 

దానిని తనప్రభువున కంకితముబేయక దొంగలకుతోల చేల! పీమ్మటి కృతియెన విజయ 
విలాసములో సౌరంగధర (ప్రస్తావమైనను అేకపోవుటకు హేతు చేమిశ+ అను (ప్రశ్న 

లకు సమాధానము వేదకవలసివచ్చునుగదా * 

మొ తమమీద మొదటిరచన యగుటబేతనో, స్వతంత్రరచన కాక మరియొకరి 

కృతికి అనుకృతి యగుటచేతనో (చూ, కవితావిశేవములు) మరి యే కారణముననో గాని. 

సౌరంగధరచరిత్ర రచన విజయవిలాసరచనమ౦త 'సరసముగను, - పరిణతముగను లేదు, 

చాల అశ్రద్దగా కచింపబడినట్లగపడుచున్న దీ. కవి (ంథమును ఫూ ర్తిబేసినపిమ్మట 

మరల నోకతూరి పరిశీలించి సంస్కరించుకొన్నట్లును లేదు. అందువలననే యతి 

(ప్రమాదాది దోవములుకూణా అమే నిలిచియున్న వి. 

౭ పాఠ పరిశీలనము 
కీ. శే, వేదం 'వెంకట్రాయక్యాక్ర్రగారు సెక్కు. (ప్రొచీన్యంథములను దిద్ది 

ము(దించియ అనేక కావ్యములకు టీకలు (వ్రాసి (ప్రకటించియు ఆంధ్రభారతి! 
అఖండ సేవ చేసినవారు. సాధుపాఠమును నిర్ణయించుటయందును- సముచితార్థభావ 

గ తంజ, పా.--భండనోద్దండ మండలాఖండ తండ చండ దోర్షండ పాలిత మండలంబు 

మలయు నూళీవచేఫ సన్మధ్యమంబు, సౌంద్భో సుకరను రొజన'రేందివరము. 



శ్రే 

తాత్సర్యముల నావిష్యూరించుటయందును వా ర! పతిమానులని (ప్రతీతి, ఆ (ప్రతీతిని 

బట్టియే "నేనును 

6పొండిత్యంబున శే కేమి ? (ప్రౌఢ కవితా వ్యాపార సందర్భ వాక్ 

శాండీర్యంబుల కేమిశాని, రస సభాస్వ త్కావ్య భావార్థపుం 

బండారంబును వీపీ నీ పగిది. జెప్పంజాలు ధీకాలి ము 

కృ_ండుకా లేంయనదయ్య మాకు నింక వేంకట్రాయధీమన్మణీ. 

అని వారి మృతికి వ౫-చితిని, తమకుళల పాఠనిక్టయ (పభావమునకు తూ కా 

ణగ్యా ఆ కాస్ట్రీగాశే జ్ శం, చె, అవతారికలో 'ఊక్ర బళ్ళారి వృత్తాంతము’ నొక 

డానిని 'తెలుపుకొనియున్నారు. దాని సారాంశ మేమునాగా.= 

'రతిక్రీ)ా హంసమోహ గవాణ కశిభృత పా్ర్రర్ధనోన్ని ద్ర) తారా 

పతియై దుఃఖించు సత్యపుసృృమర నిజద్భృ గ్బావ్బ ధా రాగతుండుక' 

అను ఫూర్వముదం)ణ పొఠమున్సు శనూల(గంథ సౌహాయ్యము లేకయే . 

'రతి(గీడా? (గహీళ? కన్టిద్ళు) పాత “సద్యః “కేందు? = అని సవరించి 

తరము చెప్పీరట. అందు కచటి పండితులు బళిబళి యని సౌధువాదములు పలికి అభీ 

నందించిరట, పిమ్మట చూడగా ఆ సవరణ మూలమునకు సమ్మసరిపోయియుం డె 

నట 1! మూలము నెరుళకయే అనువాదమును సవరించుట్క అది మూలమునకు సరిపో 

వుట అద్భుతమయిన సంగతిగడా ! వారి పాఠనిర్ణయ। ప్రజ్ఞ అంత నిప్రణమన్న మాట. 

అట్టి (పజ్ఞావిశేవ ముగల ఆ శా స్ట్రీగాశే ఈ సోరంగధరను పరివ్మరించి టీకతో 

డా “ఫకటించినారు. కారణ మేమోగాన్సి పరిష్యూరణము-టీకయున్సు. వారి 

"పేరు ప్రతిస్థ ల కేమాత్రమున్ను తగినవిగాలేవు, అంతేకాదు చూడను చూడను ఆ 

శ్రా స్త్రి) గారు 'సర్వసామాన్యము లైన (పమాదములను గుర్తింపగల మెలకువయెనను లేని 

వారనియ్కు వారి “ఊ క్రబళ్ణారి వృత్తాంతము! ఉత్త బూటకమో్సో లేక “మిడతంభొట్ల 

జోస్యమోి అయ్యాండవ'లె ననియు, అనుకొనుట కనువుగా నున్నవి, ఎందుకు విస్త 

రము 

చారిప్రతిలో నాబుర్ధికి పొడకట్టిన పాఠదోవుములు 510. చారిటీకలో నా 

దృష్టికందిన అర్థదోనుములు క, జ 895, ఒక అయి దింటిమాట కేమి 900 అనండి, 

అసలు గ్రంథసంజ్య ఆరువందల యెొనైతోమ్మిదే నుమండీ ! 

* అ వృతాంతము సమ అయ్యుండవచ్చును “గాన్ని వారు వన సవరణ 

సూత్రము సరియైనది గా లేదు, ఆ చర్చకి డి చోటు కాదు, 
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కాగ్ర్రీగారి పొఠదోవములు 510 లోను సగానికి సనమ (వారిజే నిరసింప 

బడీన) సావాసీకము[దణమునుండి దిగుముతియైన వే, శా శ్ర్రీగా శేలకను గొన లేక 

పోయికోగాన్సి అవి బాలా అల్బములైన దోహములు, చూడండి, మాదిరికి రెండు 

మూడు 

శా, స్ర్రీసౌఠము సాధుతూ పము ఫుట 

పారంగథధరుండు హరంగరథుండు ౨రర 

సలని చెంగల్వదొన చలని చెంగల్వదొన కరాళ 
జ్ రి | 

గగుక్బాడవల నగుర్చొడువంగ కడ 

సావాసీకము| దణములోని ఒప్పు లెనేకనూ కా(స్ర్రైగారి సవరణలో తప్పులుగా 

విపరిణామమును పొందీనవి. 

పుట el స్తా ము పూ, gE", హా 

గి౭ళ్ల కలకల నగుమోము కళకళ, 

3౭9 తాన తెలుపు తానందెలుపు 

౨౮౯ చనావిరహో రి తావిరవో 68 
అనీ అటో 

343 ఒసపరి ఒకపరి 

౧౯౨ శాసదనం౦బు నావదనంబు-( మొద లెనవి,) 

చాలాదోవషములకు కారణము శా స్త్రీ గారికి తెనుగు స్వభాను కాకపోవుటయే 

యనిపించుచున్న డి, - 

చూ, (చుటుక్కు.” (ఫు, కి౭కి “ఈదళ్ళు? (క౨ర “తాళిమి (౧౬8) 

“6౫న? (3౬౭) | 

వారు సంస్కృతమున పెద్ద పండితులని పేరు. సు ప్రసిదమయిన “పకంజ్యోతి? 
ది థి 

ళ్ళృబ్దము-నెరుగక “పరజ్యోతి అని దిద్దిశాయ్య (చూ. ఫు, ౨౦). (పరంజ్యోతి! (ప్రయో 

గనులు చాలా ఇచ్చియున్నాను, అయినను ఇంకొకటి, 

'క్వంహి(బహ్మ పరంజ్యోతి ర్వూఢం బవ్మాణి వాజ్బయే 

యంపళ్యం శ్యమలాత్మాన, ఆ కాళమివ కేవలమ్.) (భొగ. 68 - 80) 

“పరంజ్యోతి, బ్యోతిసానుపి (పకాళకత్వా దవిషయః) అని వ్యాఖ్య = (సరం 

జ్యోతిః సమ _స్పతేజన్సు లను (ప్రకాశింపజేయువాడవును” అని ఆం థ్రటీక . 

సిదనగొడుని యథశానమునను = “అవిరళ పరంబ్యోతిస్వరూపా.' అని (ప్రయు 
కమైయున్న ది, 
కీ లీలా శ 
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ఆం ధవ్యాక రణవిపయమునను కాస్ర్రైగారి (వాతలన్కు సంస్కరణలను కేటా 

లున నమ్ముటకో వీలు లేకున్న ది, వ (చూ “ఎడలకువమ్మ - తప్పకువమ్మః? ఫు పు. ఈ ౩౫) 

“వలజేలములుి (వు, 39౨) “చదలి (Kon) (పాయంపు! (౧A౦.) 

యతి ప్రాసదోవములకు,. (చూ. పు, ౨౯, 3౬౧.) 

ఆట వెలది తేటగీతులను గురుతించుటలో వారు తారుమారగుచుందురు, (చూ. 

పు. ౫౪. ౧౮౫) 

ఫూ, ము. లో “ఆ, చె) అని సరిగా నుండగా అది తప్పనుకొని శ్యాక్ర్రీగాప 

(తే గీ అని సవరించినారు. (చూ. పు, 32౫) 

వూ. ము, లో “గీ అనడానికి బదులుగా + అని పొరపొటున అచ్చు పడినది, 

ఆ పొరపాటునెనను గమనింపక ఆశా స్ర్రీగారును “కి అనియే మ్య దించి నారు, 

(చూ ఫు వు. ఈళ3. | 

ఇట్లు ఫూ. ము, లోని అచ్చు పారపొటుల నైనను నగమనింపక “అసలుకు సరి 

యైన నకలుి-గా ముద్రించిన శా స్టీ)గారు - “ఈ దివ్య ప్రబంధము సావాసిక ముద్రణ 

ములపా_లై ఈవితీవియ ఫూదండ చెత్త తొట్రింబడినదో యను కరణింబురణించుచుండం 

నన్ని చింతించి పొటుపడి భాగుపటేచి ఈ ముదణమును. . , నెలకొల్పినాం 

డను.” అని (వాయుట తగునా ? ఇట్టి (వాతలు పుస్తక విక్రేతలు (వాయదగినవి 

గాన్సి (ప్రామాణికులును = భాహిరాధకులును వైన పండితులు (వ్రాయదగిన వగునా + 

ఆ శ్లా స్ట్రగారివే ఈసడింపబడిన సౌవాళి సక | ము ద్రణము ముఖష్మత్రముమి దగూ డా, 

(కు (గ్రంథము 'లేఖక ప్రమాదజనిత దోవంబులు తేనటుల పండితుల 'సహాయముజేం 

బరివ్మురింప(బడ్, * + =(పచురింపయబడియె” అని యున్న డి, 

మరి ఆ (వాతేకును శాస్తి) గారి (వాత కును ఛీదమేమి * ఏమనగా సాహా 

సీకముదణపు (వాతను పండితలోకము నమ్మలేదు; అందువలన చెడలేదు. కాస్త 

గారి (వాతను నమ్మినది అందువలన చెడినది. ఇం'తే భేదము. 

శానస్ట్రీ) గారి (ప్రతి యిట్లు శూర్వము[దణ (ప్రమాదములతోన్సు అపపహొఠముల, 

తోన్సు వారి. డిద్దుబొటువలన పొసగిన దొసగులతోను నిండి దున్హా న్యాయముగా 

నున్నందున | గ్రంథమున కెల్ల జీరోధ్రారమే కావలసీ వచ్చినది. అంతట నేను బహు 
అ ణధి | 

(శ్రమకోర్చి యో [క్రింది (గ్రంథసామ గి సహాయమున సాధుపాఠములను యథానుతి 

సంతరించుకిొ న్నాను. 

(1) 1885 సం, ముదిత ప్రతి, 
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(2) తంజావూరు సరస్వతీమవాల్ తాళ్గషత్ర ప్రతులు, ర్ 
(a) 203. సమ్మ గ్గము, 

(6) 206 0 279. (ప్రథమాశ్వాసము 144వ పద్యముతో (ప్రారంభము. (గ్రంథ 

పొతేములున్నవి. అక్వాస విభాగముగాని ఆళ్వాసాంత పద్యాలు గాని 

లేను. ఒశేక్రమములో (వాయబడియున్న డి, 

(e) 205, సమము, సత్వంబు “నేకాక్వాసము 

(4) 206. ఈప్రతి తృ, ఆ. లో 178 వరశేఉన్న ది, 

(ల) 207. (ప్రథమాశ్వాసము లేదు. ద్వి, ఆ. ఇండవపద్యముతో (పారంభము, 

(క) మదరాసు - (ప్రొ. పు, భొండాగారములోని (నాత్మ ప్రతులు, కీ 

877. తాటియాకుల పతి భు సమ్ముగ్లము, 

879. 'కాగితముల (ప్రతి = ఫె (లఘుటీక 

880. 3) 33 2 (సవ్యాఖ్యానము 

169. తాటియాకుల (పత్ని 

(శ్రీ నవ నాథచరిత్ర, 

(ర బాణాల శంభుదాసుని ద్విపద = సారంగధర, 

(6) కూచిమంచి తిమ్మకవి ,, ప 

(T శబ్దరత్నాకరము, 

(3) (బౌణ్యనిఘంటువు, 

(9) అప్పక వీయను, 

వె పుస్తకములలో పాఠనిర్ణయమున నాకెళ్ళువ తోడుపడినడి గౌరన నవ 

నాథచర్మిత, కారణ మేమనగా ఈ సారంగ థరరచన కదియే మూలము, (వివరములకు 

(చూ. కవితౌవిశేసములు. ) 

శబ్దరత్నాక రమునన్కు (బొణ్యనిఘంటువునను ఊదావాతములెయున్న పద్య 

ములవలన “నాశన్నో సంశేయము లు తీ రినవి, 

ట్ర వ్యాఖ్యాన వ్యాఖ్యానము 

ఇక వ్యాఖ్యానము సంగతి, శాస్త్రిగారు మూలముతో వ్యాఖ్యాన మొకటి 

మ్యుదించినారు. అటే పూర్వటీక. దానినే నేను వూ. టీ. అని వ్యవవారించి నాను. 

మూలమువలెనే ఆ చ్యాఖ్యానముకూడా బహువిధదోప భూయిస్థ ముగా నస 

(వోయవలసివచ్చినందుకు చింతించుచున్నాను. 
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అసలు పద్యములు 689. అందులో 90 కి-వ్యాఖ్యానము లేనేలేదు, 471 కిం 

లఘుటీక ఒకటి. రెండు పదములతో నే ముగిసీనదీ. మిగిలిన 120 పద్యములకు మాత్రమే 

కొంచెము విఫులమైన టీక. ఆ కొంచెము టీకలోను తేలిన తప్పులు 8585, ఈ చాటి 

టీకలలో “పాండురంగ” టీకవంటివి అ ఫైఢములు కొన్ని లేకపోలేదుగాన్సి మరీ 
ఇంత యన్యాయపఫుటీక యెక్క_డేను నా కగపడలేదు, తొలుత చదివినప్పుడు ఈ 

టీక నిజముణా-అంధ్ర మళ్లినాథు డనిపించుకొన్న శాస్త్రీ గారిదేనా అన్న 'సంబేహము 

కలిగినది. ముఖష్మత్రముమో ది “స్వ విరచిత వ్యాఖ్య అన్న అతీరములను చూచుటతో చే 

తొలగినది, 

ఆం, (ప్ర విమర్శ. అవతారికలో ఆ శాస్త్రిగాశే సెలవిచ్చినట్లు = కతిపయ 

పదములకు సజీవ నిర్జీవ సాధనములబే అర్థ మెజుంగుట గ్రంథార్థమెలుంగుట కాదు, 

గ)ంథార్థములో అన్నే పదమ లయను, వాక్యముల యర్థము, క థా సందర్భము, రసంబు 
నుంసాంచశోటను, శా స్ర్రీగా రీశావ్యములోని అశేకపద్యము లకు, వాక్యములకు పద 

ములకు గల = అర్థవి శేవమును అర్థమును గ్గు ర్రింపలేదు; సరిగదా - వై'పెచ్చు వ్పరీ 

తార్థములను (వాసిశారు. చూడండి, 

(1) చిత్రాంగి పలువరుస వ్యజముల తేలలయందు మెడిదట 1! (ఫు, కిళ్రం) 

(2) నూర్యునికి మంజేహులతో పోరు రాతి)యందట ! (ఫు, ౨౭౨) 

(శ్ర) కూతేలనగా _ చేదపొఠములట ! (ఫు, 3౧౩ 

(ఓ) అనూరునిమిద గంగ పృవహీంచినదట ! (ఫు ఈ౭ళ) 

(ర బంగారుసమాహమట |! (ఫు, ౨౧౨) 

(6 లోకములో బంగారుతూక లేదట 1 (ఫు. ౧౮8౪) 

(7) సాయంకాలముయొక్క యెజ్డ చీకటులట ! (వు. ౨౭౧) 

(8) నల్లని చెంగ ల్వదొనయట ! (ఫు, రర.) 

(9) ఆశాడు దేవదానవులు తరిచినది మందర పర్యత మునట ! (ఫు, ౩౦౭2) 

(10) గుజ్టమతలమిద బికుదుగా “తలగడ! పెట్టుదురట ! (ఫు, ౮౭) 

(11) సుబుద్ధి సారంగభరునికి కాలు అడ్డము పెట్టినాడట |! (ఫు ౧౫౬) 

(12) తలగ్ఫుచ్చి కౌగిలించుట యనగా శిరస్సును పొడిచి అలింగనమచేయుట యట 1 

(ఫు 2౯౦.) 

+ ఈ గ్రంథములో దొరలిన పాఠదోపుములు “పెక్కులు కాస్టిగారు తేమ 

యొద్ది (ప్రతిలో సవరిం చివెట్టుకొనియు న్నారని వినికి అది నిజమే యయినచో 

శిష్యులు వానిని జెల్లడింతురుగాక, 
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(18) వీడ్దకుట్టులనగా = చేవి భట 1! (ఫు, ౨౬౨) 

(కేక్స్ 1 మాడెత్తుమూట - అంషే అధికమైనమాట యట ! (ఫు, ౫౮) 
ప (wan 

హాపీ! (a స్యున ది. ఎన్నని చూపించను ఈ వ్యాఖ్యానమంతా యి'కుయా స్నీది 

నిఘంటువులలో నున్న పదములకును ఆకార ఈలా (వాసినారు, 

పుట పదము శా టీ సరియైనఅర్థము 

౬౫ కాజడవి నల్లనైెన వనము దట్లమైనఆడవి 

౬౯ కారుఫోతు మదించినదున్న అడవిదున్న 

5౯ పంచకము గుండెలు గుజ్తముయొక్క పీరుదు 

౧౭౬ కోటేరు నాగటీబాలు కాడీకీ తేల క్రిందుగాగట్రిన నాగలి 

౪౬ వసులపాంతర ఇనుపమేకులసానము పందెప్పు కోడిపుంజు 

గిరాగి పీకము చిలుక ? కోకిల 

౨౮౩ లతాంతము చిగురు పువ్వు 

ఎగ నుదుటకొ కంటి అప్పమో:ద నొె'సటియందు 

షాఠకులార్యా చి త్తగించితిరా వ్యాఖ్యాన వెఖరి * చిట్టచివరకు “పిక్షము జా 

చిలుక; నుదురు = కంటిరెప్పి ఆచేవరకు దిగినదికచా ! మరి యీ పనికిమాలిన కసు 

మౌలఫు (వ్రాత - అంత అ శాస్తి) గారిదే అయ్యుండు'నా (| “స్వవిరచిత వ్యాఖ్య] 

అని ఆయనగారు (వాసీన (వ్రాసీరగాక నమ్మదగియున్నదా ! కాకపోతే మరి, 

౫ పూ. టీ. క ర యెవరు ? 

. అంటారా * మనవిచేస్తాను. సత్యము చెప్పక తప్పదుగనుక బిప్పుచున్నాను, 
మదరాసు (ప్రాచ్యలిఖిత పుస్తక భాండాగారమున (ప్రతిపద టీకా సహీతమెన కాగితపు 

(వ్రాతప్రతి యొకటి యున్నది [అందలి టీక వాడుకభాపులో ఉన్నది. శాస్త్రిగారు 

శ “గేరంతదీపంబు కొండలకు వెలుగు - నోపొల్మకిన్యమ్మ గోవులకు వెలుగు; 

మాడంతదీపంబు మేడలకు వెలుగు _ మాచీన్ని అబ్బాయి నూకల్లే వెలుగు 

f “అటీకను. (వొసీనవారు జూలూరి అప్పయ్య గారు ఆని అంటారు కొని 

మనుచర్శిత్రకు చక్కునిటీక (వాసిన ఆ పండితుడు - “పిక్రమ = చిలుక = “నుదురు 
కంటిశెప్పి అనురీతి తప్పుటీకలు వాయునా శ 

ల్ జ్ ర ర బోను = అప్పయ్య గారినిగురించి యిట్లు వాిసీనాడు, 

‘Zuluri Appaila, a poet and grammarian who at my desite 

wrote Telugu commentaries on the Manuchbatitra, the Vijaya 
vilasam aud some other poems.’ 

Other poems లో సారంగధరచరిత ఉన్న దికాబోలు 1. 
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ఆ టీకనే యెత్తి (వ్రాసీకొన్సి లేదా (వాయించుకొన్ని (గంభవి స్టరభీతిచే కాబోలు 

లఘూక్షరించ్చి తమ సొంతటీక యనిపించుటకు కాబోలు నిజ (గ్రాంథికభామలోనికి 

మార్చి ముదించినారు. వారు అభామను మౌర్చినవిధమ్యూ ఆ మార్చువల్ల ఆ టీకకు 

కలిగిన గుణదోపషుములు మికు తెలియుటకు కొన్ని పంక్తు లుదాహరిసాను, 

(1) 

(ప్ర 

(8) 

(క 

వాకప్ళతి, (౧-౪. కింద) టఉంయా పద్యగీతిలో కతృణ పదము ఆరాజు? 

అని చెప్పుటచేకను ఆ రాజన శేందు) నియందు చంద త్యారోపణవే సీ అర్థడ్వ 

యము గలుగచేప్పీ నాడు.” 
శా స్రీ గారిమార్చు.._ “ఈపద్యములో  రాజన శేందునియందు చంది త్వా 

తోపముశేత అర్గద్వాయము కలదు.? 

చంద) త్వారోపమునకు గల కారణము శా శ్ర్రీగారి మార్పులో ఎగిరిపోయినది, 

వో, ప్ర. (౧-౩౭) “వొక్కు.లురంజిల్లక్రా = కృమునివారణమయ్యే టట్లు గా,” 

శా. మా, “శ్రమలు నివారణమగునట్టుగా.? (తప్పు చూ, ఫు, ౪౮౧) 

వా, ప్రీ. (౧- ౫3) “అకికేతి” 

శ. మా. ఆటీకేతీ? (తప్పు, చూ. వు. గ) 
వా, ప్ర... (౧ : ౧౧౨) “శిలాపట్టభంగములు.=- విల్లా 2 రాళ్ల యొక్క 

పట్టభంగము = మెట్లు.” 

శా, మౌ, “శిలూ కా le పట్ట = బల్లలయొక్మ్యుుు భంగంబులు ఇ 

మెట్టు, ' (తప్పు. చూ , పు ౧౨౫) 

వా, ప్ర (ఆ-ర౭) “హాకంతేగానిలేదు.. రూకకం'పే అధికములేదని అర్థము; 

బంగారు రూకలే నని భావము.” 

శా, మా. *ఠరూకం. లేదు = ఇంచుకంతయేని శేదు, ee లేదనియు 

భావము. (తప్పు, చూ, ప్ర. ౧౮౪) 

(6 వా. పు; (౨-౧౬౦) Ae re = సాయంకాలపు సంధ్యారాగ 

ములు,” 

శా, మా, “సంజ కంజీళటుల్ = సాయంకాలముయొక్క యెజ్ఞచీకటులం, 

(తప్పు, చూ, ఫు, ౨౭.౨.) 

(7) వా). ప్ర జా (2-౧౮౮) “ద్విజకులమ్ముల కూతలు = బావ్మాణసమావోముల 

యొక్క. ధ్వను లని య రాంతరముః” 

శా, మా “ద్విజ,,,తలు కా చాాన్మాణ సమాహాముల చేదపొఢనులు, 

(తప్పుః పు 3౧౩. +) 

వే 
re 
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(8) వో. పి “విపాణ ౬ కొమ్ముల” 

శా సూ, “విషాణ = కోజలతో) (తప్పు, ఫు, రకర) 

మరియు శా స్ట్రిగారు శహించిన మదం)ణప్పతిలోని మాలమునరున్కు టీకా 
పుస్తకములోని మూలమునకును పొఠములలో కొన్ని భ్లేదములున్చ వి. వానిని గమ 

నింపక వార'ట్లే ముది90చినారు. గ్ అందువల్ల శాస్టి)గారి టీకలో మూలభ్న్నములు; 

అమూలకములు నగు పదము లేక ేర్చడినవి, మచ్చుకొక నాలుూూదు,- 

మూలములో టీకలో 

౧-3 పాదుర్భవం'ై పోదుర్భవంబునజా 

౧-౭౫ శమతోడ తమితోడకా = పేనుతో 

౧-౮౦ ఇరువం౦కలను ఇరు పక్కింయలకొ 

౧-౧౨౭ గ స్త సస 

౧-౧౩౭ 1 బిరుదైక బిరుడా౦క 

౨౧౬౯ వాల్చి లిపీ & వాలుపజుపీ 

ఆమూలకములు - వానికి టీక, 

౧-౬౧ విజృంభించి = సామర్థ్యమును పి కాశింపం జేసి 

౧-౮. వాగెలోన్ ' = క శైనును తేగిలించుటలో 

ఈ యుదొహత (గంథమువల్ల శా స్ట్రిగారు మాల గ్రంథమును వలెనే = టీకను 
గూడా సవకించినవాశేగాని కత్కర్హలు కారని నిక్వివాదముగా ఏర్పడినదినదా. ఇట్టి 
బహీరంగసక్యమును మరుగుపరిచి, "పెద్దలయిన శాస్తి) గారు. ఆటీకను “స్వర-చిక 

వ్యాఖ్యగా (ప్రకటించుకో న్నారు. అంతటితో త _ప్రీపడక్క “విజి _ “విన్న పముిలోే.. | 

“సారంగ థధరచర్శిత్రమును మద్విరచిత విపులవ్యాఖ్యతో ఫూర్వతరమాసంబున 
(పకటించినంతట దానిని రసీకులు వార్ష పూర్వకముగా పరికించినవానై,,.యా రసో 
రర (ప్రబంధమును సయితము ఎల్లవారికేని సుబోధంబగునట్టు *మద్విరచిత విపుల 
వ్యాఖ్యానముతో (ప్రకటింపుదునుగాక యని తమ యీప్పితేమును దెలియ(జేయుడు 

$సకల సౌకర్య సంపన్న ంబుగా ఈ ముద్రణమును సమకూర్చి గాడే. ' 
“410 

ద. =. 

1.2 ఫుట్ నోటులో (ప్రమాదమున జారిపోయినవి, 

* ఆ రసికులు “త్వద్విర-చిత విపుల వ్యాఖ్యానముతో (పకటింతువుగాకి అని 
అనీయుందురుగాని “మద్విరచిత వ్యాఖ్యా నముతో పకటింపుదునుగాక' అని అనియుం 
దురో 9 

+ విజయవిలాస టీకకూడా తప్పులతో నిండియున్న దని శ్రీ తాపీ ధర్మా 
శావునొరయుడు గారు ఆంధ దేశమున అనేక స్థలములలో (నెల్లూరిలోను) ఉపన్యా 
సములు కేసియున్నారు.. ఆ టీకయును కా స్పిగారి సొంతము కాదటగడా ! 
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అనియును (వ్రాసినారు... ఎంతటి సావాసము ! ఇతర రచనను స్వరచితమగా 

(ప్రకటించుట గొప్ప తప్పుకదా ! సత్య మేశాటికైనను బయటపడక మానదన్న సం 

గతి “నెరిగిన పండితు లయ్యును కాస్టింగారిట్టి కక్కురితి కేల పొలుపడిరో ! మూల 

(గ్రంథమును సరిగా చదివి సంస్క_రింపకయే - “యీ దివ్య(ప్రబంథము సాహాసికము[ద్ర 

ణముల పాలై - (వెడియుండం గని చింతించి ఫొటుపడి బాగుపలిచి ఈముద్రణ 

మును. . . నెలకొల్పి నాండనుి అనియు, ఏనాడో ఎవరో (వాసియాంచిన _ ఒక 
అనామకపుటీకను సంగ్రహించి శా రూపముమార్చి - “స్వరచిత_వి పుల వ్యాఖ్యియనియా, 

అఆళీకమును లిభించుటవలన, ఆ శా స్రీ గారి సమాఖ్యకు గలిగిన కళ ంక్రముకం కొను 

సారస్వతమునకు గలిగినముప్పూ గొప్పది. వెంక(ట్రాయశాక్ర్రి గారు గొప్పవిమర్శకులు; 
వారి గ్రంథములు సుపరిశోధితములు; నిర్దప్టములు - అన్న నమ్మకమున సౌనూన్యులే 

కాక విద్వాంసులు “సైతము - ఈ  సారంగధరలోని ఆసాధుపాఠములను అపరి 

శీలితముగా గ్రహించుటయు, తన్మూలమున ఆయా కృతులు దోవదూషితములగు 

టయు తటస్థ్రించినది. ఈ యంకేము (ప్రాజ్ఞలోకమునకు తెలియుటకే - కా ద్ర పతి 

లోని హల వానిళ్ళ వారి ప్రతిలోని కెక్కినవిధమున్కు శా, (పః లోని అపపాొఠ 

ములు సూర్యారాయాం(ధ్ర ని నిఘంటువున "నెలకొన్న తావులునుు నా టీకలో అందందు 

చూపియున్నాను.- 

విపయవిస్సఫ్హతకు ఇంక్కా ఒకటి 50 డుదావారణ లం; 

గా, హరి, వూ. ము, లో. కసురులకచొచ్చి కాసుకు నన్నుంగొనకగి అని 

యున్నది, “కాసుకు అనుట “నక? స్మూత్రమునకు పరము 'చేదంవారు 6 కాసుగి 

అని దిద్ది పేసినారు, (చూ, పు 580) 

సుకుగోను చీరికిగోన్కు భూరికిగోన్వు అను పలుకుబడులు వ్యవహార ఫీద్ద యులు: 

చవర వన భాపయీ గౌరన (గ్రహీంచినద్పి 6కాసుక్రుంగొనరు అను పలుకుబడిని 

ఆ కవి నవ-చర్నిత్రలోగనా డా వాొడినాడు,- 

“భామలు కోరి తప్పకచూ చిరేనిం గామునిమదిలోనం గాసుకుంగొనరు? (ఫు, 1ర్క్ 

కావున (కానుక అనునదే కవిపాఠము. తత్త్వమిట్టుందగా, నూ ని, కవి 
పాఠమును కడకుద్రోని “కాసుగ నన్ను(గొనకి అన్న కాస్ర్రీపాఠమునే గ్యహించినదీ. 

నామి(త్రులు, గు ద్వాల సంస్థాన విద్వాంసులజే 'అపరషాణినిి యని వినుతింప 

బడిన = పండితులు, (బై సన్ని స్థానము నూర్య నారాయణ శా హ్రీ గారు, Ba 

కొరకు “ఆంధ ప్రబంధక థలు” అని యొకగంథము (వాసీనారు. అందులో లా 

“సారంగధర! పద్యము లందాన్భాతమ్యులై యున్నవి. కాసి గారి అపసాఠము లక్ష్మడి 
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కీని Mn ఎందుకెక్కువు ? చే. వేం కానీ గారిపాఠయు నిర్హువ్రముగదా 

అని “సన్ని ధానిపండితులు ప పరిశీలింపకుండా నే పర్మిగహీంచినారు. ఇట్లు “ఆంధ్ర 

మల్లినాథుని ప రిష్యూరణములను = వ్యాఖ్యానములను నమ్మి తప్పులక్య మైన (ప్రజ్ఞా 

లెందకో ! ఇక ననుబోటి అల్బజ్ఞుల సంఖ్య కంత మేయుండదుగచా ! సా సాంకబడ. 
యముకూడా ఒకటి మనవిఖేస్తాను- 

చేను రఘువంశము = మేఘుసంబేశము 'తెనిగించుదినములలో కాస్త్రీగారి 

(వాతలమిద ఎక్కువ లక్యు భావము కలిగియుండెడివాడను. అందువలన చారిభాహ 

కొంత నా రచనలలోనికిని చొచ్చుకిొన్నడి. సవాజమేగచా ! రఘు, ర్-కఉ, టీకలో 
వారు ఏనుగుదంతములను 'కోజిలన్నారు, ఆ (వ్రాతను సమ్మి నేనును “కోజిలనియే 

అన్నకు. ఏనుగుదంతేమును “కొమ్ము అనవలెనుగాని “కేజి అనరాదని యిటీవల 
శెలిసికొ న్నాను. (' పలుగొమ్ముల మెకము = ఏనుగు? - శ, ఈ; “ఎన్ని కమి బుచుం 

బెరిగ “నేనిక కొమ్మున చాడిట్ొమ్మునక” రుక్మాం.) 

ఇట్లు -వేదంనారి అఆపశబములు అపపాఠముల్కు అపారములు అప ప్రయోగము 

లును ఈ నాటి కోళములలాోనికిని = కావ్యములలోనికిని (పాకీ పొతుకొనియున్నవి, 

పాతుకొనుచున్న వి, దీనికంతకును మూలేమి ? 

శా, సీ గారి (వ్రాతలన్నీ నిర్హప్వము లేనన్న నమ్మకమేగదా! కాసి గారు పండితు 
దట శ్ర 

చెనన్సు వారికిని (భ్రమ(ప్రమూదములుక లవు, కావున వార్మివాతేలను గూడా గట్టిగా 

శనిసీంచి కకొొనుట మంచిదని విద్వల్లోక మునకు విన్న పము, 

(ప్రకృతమునకు వత్తము = పూ, టీ, క క్ర ఎవడో (ప్రాబీనుడుగాని శాస్త్రీ 
గారు కోరన్న ది (ప్రకృతాంశము, ఇప్పట్టున "చెప్పవలసిన గొప్ప విశేష మొకటి 
యున్న ది. 

సారంగధరటీక.- స్వవిరచిత విపులవ్యా ఖ్యాననునియ దానిని చదివిన రసి 
కులు (ఎవకో+) హార్టి ౦చి, అట్టి వ్యాఖ్యానము నే 'విజయి ఠున్ను (వ్రాయవలసీనదని 
కోరగా వారికోరిక మేరకు ఫాఠనిర్ణయ వ్యాఖ్యానరచనాది పరిశ్లేశము వహించి 

Be er ఈ మ్మ ద్రణమును సమకూర్చినా ననియు రు. 

మున (ప్రకటించిన శా సీ గారే er వేటూరి (పభాొకరశ్యా స్రీ సి గారితో = ఏసందర్భ 

ముననో } “సారంగ = విజయవిలాస టీకలు రెండును "నేను రచించినవి కావు.) అని 

$ భారతి. విభవ- వైశాఖము... 

6 శ్రీ శ్యాస్తు లవారు విజయవిలాస 'సారంథర చరత్రములకు టిప్పణులను తమ 

యొద్దం wd యొక (గ్రంథకర్త అప్పయపంతులుగారి (ప్రాంతటీక ననుస 
రంట్ (వ్రాసికొనివచ్చియిచ్చిన అఘుటీక్సు సరిపణీచి రచించిరట ! అట్లు సరిపజు 
_చుటలో చా లఘుటీకలోేని (ప్రమాదములు కొన్ని యపరికీలితములుగా నే నిడువంబడి 
యుండునని కాస్త్రళనాడ నాతోసనిరి, కి 
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ఇెప్పీరట 3 శ్రీ) (ప్రభాకరశ్యాస్త్రీ గార ఆ సంగతిని ఆం భవి కారదుల్కు తాపీ ధర్మా 

రావునాయుడుగారు. “విజి _ “సారంగ? టీకలలోని లోపములనుగూర్చి విమర్శించి 
9 క అలో ర వెంకట్రాయశ్యాస్త్రీ గారికి ఒ త్తిడిక్షలిగించిన సందర్భములో _ నీ శ్వాస్త్రీ గారికి సాయ 

పడుతలంపుతో _ బయట'"వెట్టినారు. అందువల 'వెంకటాయశ్యాస్త్రీ గారికి కలిగిన 

ఉపకారమేమోగాన్సి వారు అన్యరచితములను స్వరచికములుగా (ప్రకటించుకొన్న 

మరియు ప్రభాకరకాత్తి గారు “సారంగి-టీ కాదోవములను గూర్చి యిట్లనిరి,= 

“అట్టు సరిపజుచుటలో నా లఘుటీకలోని (ప్రమాదములు కొన్ని యపరికీలితములుగా 

నై నీడువంబడియు౦డునని లలనా రు నాతో ననిరి, అది యే ముండును. ఏల 

నగా ఉప్ప నైనట్టి = అను పదమునకు గొప్ప అని జూలూరి అప్పయపంతులుగారి 

టీకలో నుండంగా (ఆన్నట్లు ధర్మారావుగారు (వ్రౌసీరి) శా స్ర్రులుగారి టిప్ప ణిలోC 

గూడ నదేకలదు, కా శా స్ర్రులుగావ స్వయము. ఇట్లు ఆ చేను నమ్మ(జాల 

నయ్యెదను. 

తప్పును గు రింప లేకపోవుట ; ఒప్పుగాభొవించి (ప్రకటించుట - స్వయము 

తప్పుశేయుటలీ యగును, “ఉప్ప-నైన = గొప్పు అన్న తప్పు టీక్షను కారాక 

గ్వయము (వ్రాయకపోయినన్కా చదివి - సమ్మతించి. సరిపటిచి (ప్రచురించిరి కావున 
ఆశప్పు వారు సౌంతముగా జేసినదే యగుచున్నది. దొరకిన దొసగు అదీ యొక్క యే 

మైనచో జారుపాటనవచ్చును. అట్టి దొసగులు నూరులసంఖ్యక మీ రినప్పుడు? 
ఎందుకు ముఖ పీతి వాతేలు ! “ఊప నెక = గొప్ప అను తప్పునకు తోడుబోయిన 
తప్పులు = ఆశ్యాస్త్రిగార. స్వయము వ్రాసినవి _ వారి యికీకటీకలలో విరివిగా 

నున్నవి, ఆ టీకలను సునిశితముగా చూడనినారు (నమ్మ(జాలిమథిదరు ౬ శాని 
శ్రీ ప్రభాకరళ్శాస్కి గార మాత్రము వేదంవారి [వాతలలోని "నెరసుల "నెరుగనివారు 
కారు. ఎరిగియు *నేను నమ్మంజాలనయ్యెదను* అనుట యెందువల్లననగా; తమకు 

సహాజమగు పరాపకర్ష్మ ర పరొజ్బుఖతచేతను, వే, వేం, క్యాస్త్రీ గారియెడ గల విశే 

షూభిమానము చేత ను. డేనిచేశ నైన చేప “నమ్మంజూలి ననిరిగదా ! (ప్రొస్టాలు వారే 

అట్లు సెలవిచ్చినప్పుడు ఇక సామాన్యులు నమ్ము కెట్లు ( శీ) శార్త్రీగారిని సమ్మించు 

టకు కాకపోయినను సామౌన్యలోకమును హెచ్చరించుట కైనను = "వేదంవారు స్వయము 

(వాసీన తప్పులు కొన్ని తెలియజెప్వుట అవసరము కావున ((గ్రంథవి సరభయమున) 

రకమున కొకటి = రెండుగా మాత్ర ముదాహారిస్తాను, 



29 

౬. పాఠదోషములు 

౧. గళొసీక 

శృంగార -నెప ధయు,.- సురత తాండవంబునకుక గళొసిక యగు 'పొరవళ్యంబు 

నజ గుసుమ కార్ముక నర్మకర్మ కాండ శేలీసనమాపనా శర్మసారంబు సమవిభ క్తంబు గా6 

బంచికోని యనుభవించుచు. (7-187, 

(శాసీక = గండగ్తెర (ఆతాండవమును అంఫునది యనుట _ గళ్ = కంఠము 

యొక). _ అవీక = కతెర _ సొరిక పత్సయము చేరినందున ప్రుంలింగము ద్ర లింగ 

న అను సర్వం మ. తీ 

ఏఫొసికి అనుట తప్పు, 'సురతతాండవమునకు పారవశ్యము ప్ల గండ తెరి 

యనుట అనుచితము- అది కళొసికి గాని “గళొసీకి కాదు. “కళొసిక = తాండ 

వాదుల వివరం గావించు కృత్యవిశేసము, (నూ నిల) 

(1) సీ, శిభితాండవమా కళాసిక చేసి సడలించెం 

గజకుటీళల పేరి కాసిబిగువు.! (పాండు, ౪-3౭) 

(2) వః “మ త్తవనమయూర మ త్త కాళిని సకల మథురకంఠ 

శేకా గీతి కావసొనంబునం గ్థీ ళాసించె,” (కాశీ, 3-౨3): 

(8) ద్వి “అల మవోనటుండు సంధ్యా తాండవంబు 

లలినటియించి కళొసించుగతిని.? _ (నవ ఫు, 67.) 

“కథానిక _ తెనుగుపదము. సంస్కృత మనుకొన్నందువలన గథొసికః యె 
తుదకు (గ౦డగ తెరి యెనది, 

వ్రయ్య వడు 

క “ వయ్యవడకుండ శాడిర . 

వియ్యపు మేలంబు లుభయవిభబాంధవులుక? (శృం నె, 6-109) 

“వియ్యపు - మీలములు = పరిహాసముల్కు (వయ్యవడకుండకా = తునియ 
(కింద పడకుండునట్టుగా - (ఒకమాట కైనను బదులు మౌనక = లేక = ఎడ తెంపు లేక్షండ) 

అడిరి... సర్వంక సావ్యాఖ్య. 

మాటలు (వయ్యుటయు, ఆ(వయ్య = (వక్క = (=ఖండము) (Sts 

లోకములో శేని వింతసంగతి, కావున (శ్రీవారి టీక సరియైనదికాదు. 

§ గకౌాపించి అని వావిళ్ళ వార్ని ప్రతి, 
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పయ్యవడు (అని సరియైన ధూపము) కా నిందపడు, నియ్యాలవారు-(అను 

చితళప్రసంగములతో) (ప్రయ్యవడకుండ = నిందపడకుండా - నాజూకుగా సరసము 

లాడుకొ న్నా రని పరీరైనయర్థ ను, = 

(ప్రయ్యవడు? శే, ఈ ల లేదు. భౌరతమునను (శ్రీనాథుని ఇతరకృతులలోను 

ఉన్నది, 

(ఏ) “పురవహీనయైనం బరమపత్మివత 
యయ్యు జగమువేశ 6 (బయ్య(బడడె a (ఆది, 6-266.) 

GB ల ల. 3 
(2) “పంకజసూతిడై “నెరయ! (బయ్యిడి వేగము యన్ని (జొ చ్వెదకా” 

== కొనీ, 5-168 

(8) పయిమాలి యేమిటి కయినను గర్జించు (శాంతి, 8-899) 

(క్ర బన్నములన్ని యుం జెలిపి వొ)యిడనేయనిపోయె నార్తయై, 0 

ప ౭2154, 

(ర్ “పె వడిప్రోయ గాక ధృత రాష్ట్ర్రండు గన్న దియేమి యాసభన్ 

ఆకర్ష « తి-22ఉ, 

ఏ. గొడ్డు నీ(గి 

శృం నె (ప్రాచీన (1915) మ్మ దణమున, 

సీ 6రజతాచలంచేలు రాజు పట్టపు దేవి 

గోరి యొవ్వని. గాంచె గొడువీ(గి.) (6-72) 
యట్ 

అనియున్నదీ, శా్యశ్రుగారికి దొరకిన తాళ, (ప్ర, శంటిలోను = (వీణ అనియె 

యున్నదట. అయితే ఒక వూ. ము. లో మాత్రము (గొడ్డు = నీయ అని యున్న 

దట. వారు తౌళ్ళ(పతుల పొఠము నుజ్జగించి 6నీంష "సే (గ్రహించి గొడ్డు = వంధ్యా 

త్వమున్సు నీంగి = (లేక లేక కడుపు తనియ _ రూ. ఈయ) తీర్చుకొని” అని వ్యా 

ఖ్యానించినారు. (గొడ్లు వీగి? అనునటే సరియైన పలుకుబడి. 

(బౌను (కొంతకాలంబు పోయిన గొడ్డువీల = కాంతి జిత్రాహీాను నుమర్భ 

గర్భ మయ్యె (వేం, పంచ, ర్-ల్) అను ప్రయోగమిచ్చి, = 'వీ(గి ఇ వదలి? అనీ యరము 
యి 

(ఏ3 గాడువీం కనియెం గొడుకునెతయు నూ ర్తి 
యె ఆశీ 

మంతు "నెలంతలందు మహిత భాగ్యం (హరిః వూ, 5.1665.) 



రికీ 

(2) (కసీ (పాచి నొడ్డువీ యంగ రత్నమువంటి 

ప్రుత్రసంత్రానంబు ఫు క్రైననంగ. (రామాభ్యు, 2-106.) 

(8) కొనక కానక గొడ్డువీంగి- కాం చిన తనయుండవీవు.? (పరమ, జఓ-114). 

(4) 6దండీనోములునో-చీ తన గొడ్డువీ(? కడపట నీయట్టి కల్యాణశీలు 

గొడుకుంగాలని (నవనాథ, ఫు, 11 

(ర నిను మేదినీ గుస్తీ కైకని యొట్ట కేనియు గొడ్డువీ (గతినంచు! 

(భె రా, అయో, 73) 

(6) “నోడ్డువీంషి కన్న బిడ్డండు గావున.) (కాళీ, ఉరి) 

౮. కిటకిటగి 

క, “కీల డకటినటి, యింపం గిట కిటని కౌ నొకింతచలింపకా” (విజ, కి-79) 

కిటకిటని = కిటకిటమెనెడి? అని వారిటీక, 

'కిటకిటని (కిటకిట + అన్ని కౌను, అనుపాఠము తప్పు, 

“అని కొను = అనెడి కొను అనుటీక అంతక్రంటెను తప్పు, 

“గిటగిటని? (= సన్నని) అని 'సరియైనపొథము. (బౌణ్యములో “సట గిటని 

(క్రిందనున్నది. శ. ర. లో, 1 “గిటగిటన = అల్బమ్ము కృళము, సూక్ళుము, (విశే 

వణనుగుచో 'గిటగిటని నడుము” అని స్పపష్పముగా చెప్పబడియున్నది, 

“కటిధరము పొంకమును గిటగిటని నడుము? (పరమ, 8-2£25,) 

అ, అర్థదోషములు 

ర వంకరుసోయకాక్షి 
కం, నై. “పంకరుహాయతౌత్నీ = కమలములవంటిని - నిడుదలును అగు 

"నేత్రములు కలదైన యా దదమయంతియొక్క_” (ఫ్ర. 296) 

“పంక, + తొత్సి యనగా “పంకరుహాములవలె ఆయతములయిన ఆతీూలుకలది” 
wa వి క క శ యని 'సరియైన యు: వ్యాభ్యాకలు చెస్పేన అరన్ రాలకు మః 

౨ అంనకోలి 

“అము క్ష) = “అంపకోలక = బాణపు గమైచేతను” (ఫు, కీర్రి) 

1 ఆకాక్రిగాశే గౌ, వారి. (వు. 165 లో _ “కటకటా భారమెక్కడ 

నుండివచ్చె _ గిటగిటనైన యీ కీరవాణికిని” అన్నచోట 'గిటగిట-నెన = అల్బమయిని 
అన్నారు, “అల్బమయిన కీరవాణి? అంటే అర్థ మేమో { 



లీగ్ 

“అంపకోలి యనగా బాణమే? గాని uE కాదు 
“అంప = పాణముయొక్కు కోల = క్తి అని యర్థము జేయుట ఎరుక 

ఇాలమీబేత, 

ఆ, వె, *వింటందొడీగి యమేయ వెసం జనునెంత ద 

వ్యంత దవ్వు చనునె యంపకోల 

దేవుండైన రి ల్తబేవెవ! 2 (కళా, 7.202) 

క్ి ధ్యానము _ వల్తికాడు 

కీతో, చం. “అ స్తీ జీల్లోద్యానే మందవిపోనామసరక్పః ” అని మూలముః 

“వల్ల కాటిలో మందవిసుమని పా మొకటి యుండెను అని శాత గారి "తెనిగింపు, 

(పు, 247.) 

జీర్ణో ద్యానమన గా, “పాడుబడినతోటి గాని “వల్ల కాడు కాదు. హేతో పడేళ 
మును ఆంగ్ల రించిన “కేల్ పండితుడు _ “జీర్ణ ద్యానం = an old garden’ అనియే 

అన్నాడు, "ప్రి? '- నిఘంటువులో “జీర్ణ ద్యావరి - ruined or neglected garden’ 

అని చెప్పబడియున్నది. కాబట్టి, “జీర్ణ *ద్యానము = వల్ల కాడు అనుట విపరీతపొండిత్య 

మనిపించుకొంటుంధి. (ఇక్కడ చెప్పవలసిన విశేసయులు కొన్ని కలవు, స్తలసంకో 

చము చేత సం'క్నేపించితిని,) 

భీ సూ ర్యకాంతను లు 

శం, నె “ఎందకు నూర్య కాంతములును వెన్నెలకు చంద్ర కాంతములును 

కరంగును.) (ఫు, 700) 

“ఎండకు సూర్య కాంతములు కోరంగు? ననుట తప్పు, సూర్యకి రణ స్పర్శశేత 

సూర్య కాంతము వేడి యెక్కును గాని కరగదు, ఆ జేడి యొక్కుటనే స _ర్హ్భవారి యిట్లు 

చమత్కరించి వెప్పీనాడు,.- 

“య దచేతనోపి పాదైః స్పృష్టః (ప్రజ్వలతి సవితు రినకాంతః” ._ శౌర్యపద్ధతి 

భట్టమురారి మహాకవిమాటలు వినండీల 

“ఉఊద్దామద్యుముణిద్యుతి వ్యతికర (ప్ర క్రీడ దర్కో_పల జ్వాలాజాల జటాల అ 
నిషూ్య్యూ-జకోయస్త్రయః౫” (కక రాఘవము.) 

“నలినీబాంధవ ఖొనుత ప్త రవికాంతస్యంది నీహార కందళ్ చూత్క్ళారపరంపరల్ 
పయిపయిక్షాొ మ ధ్యావ్నాముక దెల్పెడీక” అను మనుచరిత్ర పద్య మెనను స్ఫురింప 

"లేదు కాబోలు కాత గారికి ! 

ర 
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గ వాము 

(ప్రతాపరుదబ్రీయము;._ 

క, ఈఊరలగల వామ లెల్లరు నీరాణీని నీమెశ్రూజ నీపీ,0చినవో 

సారవముతి నల్ల యనన్యూ యారుంధతులగుట కొక్క. యంకిలియు న్నే) (9-2). 

“వామలు = కుటిల క్రీ లు) అని చారిదే టీక, 

వామాళేబ్ల మునరో కుటిల స్రీ” యను అనరము కోళములలోలేదు, పి "పెచ్చు 
థి ముం 

డ్ శ్రమ త్రీ స Be 

“వామ = ఊఉ కమ స్రీ” (శ. ర 

“నావే - A wాంma1, A lovely woman” (కేపీ) 
“నామ - సుందర మెన క్రీ” (బోను) 

“ పతీపదర్శినీ వామా వనితా” (అమరము. ) 

“వామా _ వనుతి సౌందర్యం ఇతి, యద్వా నవతి ses కథ 
యతీ = యద్వా వామః కామో స్య్యస్యా ఇతి = సామాన్యా స్రీ ఇత్యమర _ మథా 
గితనోవిందే. __' శన్యతి కానుంచుంబతి కామపీ కామపీ రమయీతీ వామామ్స్ పళ్యతి 

సస్మిత చారుపరా మపరా మనుగచ్చతి, రామామ్,” (శ బ్ఞార్థకల్న(ద్రునుము 

క, 'భ్రూూమినుమనోమర్మదును, వామ్మా ప్రద్యుమ్న? (కావ్యా, సం, 2-175, 

చ, *,,రాళిశెక్టి యిన సక్కతి కొను కన్యకన్య కొ 

శ్వతమతి నిట్టుగామనిన వామయొ చామగదమ్మ కోమలీి, వసు, కీంర్?, 

వ, “ఇవ్విధంబుస నవ్వామఎ (దమయంతి, (శృం. నె, 7-187, 

న్లో, “ఆగశళ్ళతం విదధతోపీ సమిద్ధ కామా 

నాధీయ' లే పరుషమతీర మస్యవామా:? (నైన, 11.92) 

(వామాః _ స్ో అని ర 

కావున “వానలు = కటిల స్రీలు అనుట సరిగాదు. “వానుక్వేన వక్రస్వభా 
వ త్వేన వామాఅను వ్యుళ్చ త్తినిచూచి “వాను = క్రటిలన్ర్రీ! అనుకొ న్నారు కాబోలు, 
పొరపాటు, ' అట్లయినచో = 'అల్బం బలమస్యాః అబలా? అనియున్నదీ కావున 

“అబలా = దుర్భల క్రీ (= లేవలేని అడ ది) ఆని చెప్పవచ్చునుగదా ! అ స్టైవనెనను 

(వాసీఠరా శ 

౬ కుట్టి నును 

క, “నెలపొడుప్రుల సురనది న్ని ర్మలకర తద-గారకుట్లిమ స్రవదిందూ 

పలతుందిలాపయగుచుం, దెలివొందు( బతివ్రత చితీ సంప త్తిక్రా,” 

(శృం, చె, 2.89) 
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ఆ కుండిన పురముయొక్క - ఇండ్ల యొక్క, కుట్టిమ = నెలకట్టులయందు 

(= జాతిచస్టా నేలలయంద్భు ఓడుచున్న - చంద్రకాంత శిలలబేత్స తుందిల = 
(ప్రజృవ యు లయిన; ఆపః న్లీర్ర కలది.మండాకినికన్న పట్టణము ఉఊన్నతమని యర్థమని-- 

కావున సంబంధాతిశయో క్రి అని వ్యాఖ్యానము, 

పట్టణ మే మందాకినికన్న ఉన్నతమట! పట్టణమనగా - పట్టణముండు (ప్రదేశ 

మన్నమాట, కావ్యములలో “పట్టణములోని మేడ లున్నతము లని వ గ్రిచుట కలదు 

గాని - “పట్టణ మే ఉన్నతమనుట యుందును లేదు. శర లో “కట్టిమము = 

నెలకట్టు జాతికట్టనపు నేలి అని యున్నది, “నేలు యనగా మేడలోని అడుగు. 

భాగముగదా? అనుకొని ఆభాగము మందాకినికన్న ఉన్నతము కాకపోతే అందలి 

చంద్ర కాంతములనుండీ ఓడికలు క ట్టు జలము ఆమందాకీనిలోనికి (ప్రవహింపదుగదా జ 

అనుకొని కాస్త్రీగారు “అపట్టణపు = చలి యే మందాకినికంటే యె క్రన్నారు. "పెద్ద 

పొరపాటు, - 

“కోట్టినుము' అనగా రాళ్లు ప రిచిన (ప్రదేశము. అది మేడలోని అడుగుభొగము 

కావచ్చును. మేడమోది (పదేశమను కావచ్చును. | ప్రకృత పద్యములోని “కుట్టిమములు? 

గృహోపరి భోగములు, కావుననే చంద్రకిరణములు సోకటయు, అందలి చంద్రకాంత 

ములు కరగి పొరుటయును, కుట్రిమములు మండాకిని కన్న ఉఊన్నతములని చెప్పుట 

ద్వారా కవి మేడల యాన్నత్యమును తెలిపినాడు. ఆపద్యములోనున్న చమత్కార 
మదే. పొపమ్ము వ్యాఖ్యాతలు (గ్రహీంపలేక పోయినారు, 

నామాటయందు నమ్మకము వాలని "పెద్దలు మూలమును చూడండి, 

'యదగార ఘటాట్ల కుట్టిన సవ సరద పల తుందిలాపయా, 

నుముఖ్లే న పతివ లశాచితీ cs మ్మభ్రగంగయా.! (2-89) 

“యద-గారఘటానాం యస్యా గ్ళవా సమావానా మట్టా ఉప పరిగ్ళహో స్తేహ . 

కుట్టిమా ర స్తాసు (సవంతః। , , ..4,అనేన పు అవీ కుట్టిమానా 

మూర్థ్యభావక్వం నూవ్యతే. 3 (నారా, వ్యాఖ్య 

యస్యాః నగర్యా అగారఘటాసు గృహసమూేే బాషు అట్టానాం అట్టాల కా 

నాం కుట్టి మేషం భద్దభూ మినా: (ప్రవద్శిః ఇందుసంపర్కా_త్ = 'స్యందమా వైరిందూ 

పరైః, ..-కథావాగారాణా మతీందు మండల వకాన్న త్యంవ్య జ్య లే” (మల్లి) 

కాబటి “మందాకినికన్న పట్టణము ఉఊన్నత'మనుట తప్పు; పద్యములోని కుట్టి 

మములు = చీడలలోని అడుగు భోగము లనుకొనుట అంతకం పెను తప్పు, 

మాఫకవి ద్వారకలోని :కుట్రిమములు? 'మేఘమండలమునఠు వైయెత్తుననున్నట్లు 
వర్షించి నాడు, 
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6 కాంతేందు కాంతోపల కుట్టి మేపు, (ప్రతితపం వార్మ్యత లేహ్ య(తే 

ఉచ్చెరథఃవాతి పయామచోఒకి, సమూపహా మూహుః పయసాం౦, పణాళ్యణ 

(ల్ క్షీణ 

కంచీకరభకవి - “కటి మములు (= నెలకట్టులు త్రీ లెకక విహరింపదగిన 

సలములని wa a 

ఫీ “పటిక్షంప్ప నెలకట్టు సైనెక్క బెగడొందు 

నింతి యిచ్చటగుట్ట లెట్టుదా బె. థ్ (హరిశ్చంద్ర) (బెం నుండి 

౭ నడిదెంబు - విద్రిచి 

ళం, చె, “వెన్న పడిదంబు జొొచ్బిల వి.ద్రిచి వి(డ్రిచి 

వార య్య్మాత్రీకు లనుమోదనంతు లగుచు 

వలచి భుజియించి రోగం బిండి వంటకములు” (6-120) 

+ “వెన్న పడిదంబు = వెన్నతోంజేసిన ఛత్యువిశేప ము జొచ్చిలక = (ద్రవము 

ఉట్టిప పడునట్లు న విదిచి = విజిచి pe ల ee 

వన్న పడిదెయు?  చెన్నలిసె టువ౦ంట ౫ సువనుకొని, పవి దిచి విదిచి = 

విబీచి స. అని యరము ee చాలకప్వు, ప టు 

వెన్న పడిదెము విరువదగిన గట్టివస్తువును కాదు. విద్రుచుట యనగా 
విఖుచుటయును కాదు పడిజెను. (ద్రవరూపమైన (బుజ్జిగా ఫులుసువంటి) వ్యంజన 
విశేషము, (చూ కః ర 

వీ “అప్పడంబులు వడియములు( దాలింప్రులుం 

బలుచని నులివెద్చ పడిడెములును,? (మి, 8.51) 

(టౌను ఎట్లా వివరముగా (వాసియున్నాడు.... 

“పడిదెము 01 పడీచెం. A certain decoction. బోళేము 11 చికిత్సా 
సారము. 258, దధి తేల ఖలె లెస్సమం, టీ (గాహ్నులెన పదార్థాలతోను “ఇిరగనూనె 

పడిదంతోను (పాతీరాహా (ర్యా న్నము పథ్యము బోంజే శేది, శంక చాొడిమ కల్యా 

ఢ్యః ఇళస్సర్వాతిసారబిత్ ౪ టీ॥ శొంఠిని దాడింబకాయాను నూరి కలిపి కాచిన 
పడిదం సర్వాతిసారవారం, పడీదము, ఖల! hich is explained iu RR కల్ప 

తరువు, కల్కుము. 

భు ని, లో “కట్టు = బారు పడిదెము అనీ యున్న ది. 

విద్రుచుట = విదిలించుట (చూ, కరు) 

6విదుచుట = విదీలించుట. గం shake off, beat off, get rid of’ (బొను) 

“పడీదంబు? అనుట తప్పు, పడిబెము, రూపొం పడిదియను, 
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“హీ డింబుందను నొక్కరక్కు.సుండు వారి దవ్వుఠలంజూచి "సుసంచి రూట్ 

శ్రేశంబులు విద్రిచి” (భౌ, అవి, 6-186.) 

కీ “మొగివిచ్చు పసీండీగేదంగి టకు గమిమించు 

విశదచ్చదంబులు విద్రిచి విడిచి” పాండు, ఉఓ220 

౮ చిదిపిజాలు 

శృం, చె న ie వ ఏర వెజంగున బడుగువాండు 

హేమెలంబు f చిదిసీ తా లెన్ని ముడుచు”? (8-148. 

“బడుగువాండు = అశక్తుడు (దుర్చలుండు) 'హేమశ్షైలంబుక = బరిగరు 

కొండను ౬ (మేకువును) చిదిపి = చిన్నచిన్న ణాలుగా చిదియలాొట్టి, ఎన్ని తాలు 
ముడుంచుకా = కొంచెపాటియేని ముడించి కొనిపోంజూలండు.! అని సర్వం = వ్యాఖ్య, 

దుర్భలుడేమి? ఊేరువును చిన్న చిన్న జాలు గా చిదియంగొట్టుటయేమి! ఆం 

మల్లి నాథులు 'చిదివిజొలు' అను తేటతెనుగు పలుకుబడి"నెరుగక, చిడిపివిశేనణ 

మని తెలియక [కియ యని (భ్రమించి అసంభవమగు అముము పద్య భి 'వమును 

పాడుబేసినారు, విశేహ విమర్శ కిక్కు_డ చోటులేదు. కావున (ప్రకృతఫు “చిడివీణాలి 
కొక (ప్రయోగమ్మాతశ్ర మిచ్చి అవతలి విషయము నందుకొం టాను. 

గీ. *కనక శెలంబు తలయంసీగా శయించి, చిడిపిరాలేరంబోయిన వెలువుగా దె? 

ఇనాపరములిచ్చు పతిభ క్రియెడలి యతివ,యొండువిభమున మోతీంబు నొందంజనుట,) 

(రుక్మాం, ఓ-ర5) 

చిదిపీ = పరువము అల్నము = నికృష్వము = (చిదిసీ = చిడిపీ డా చిలిపి 

చూ. శే. ర 

“సంస్కృతే సాహిత్యమంట ఎక్కడ నున్నదో దివ్వటీలు జెలింగించి వెద 

కండు. అని కొ, వెం. పంతులు గారిని గేలిబేసీన శాస్తు్రులవార్సు తెనుగు పద్యము 

లకు - పదములకు గూడా త స్పర్థిమల (వానీశేమండీ | 

లొ వ్యాకరణ దోషములు 

౧ నేర్చరురాలు 

| బిల్ల జీయము - “రాజప్ప క్రీ ప్ర థా ఆసీత్ = రాజకన్య చేర్పరురాలాయెను? 

అని టక, 

f “చిడివిణాలు? అని ఈ, ర పాఠము, (చూ, 'చిడిపి క్రింద) 
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నేకు గల స్రీ) “శేర్బరి యేగాని “నేర్చరురాలు కాదు, శ్రీయేకాదు. 

ఫురుషుైనను 6నేర్చర్రి యే, “జరి (ప్రత్యయంబు, కలచాండు - కలది అనునరంబున 

“జాలి, “చేరుప్రు మొదలగు కబ్బంబుల క్షగును,” (చూ. గుపా, (హః తదిత, 17.) 

“ఎంత "సేర్చరివమ్మ యింతితో నీవు ¥(బాణాసురయుద్దము.) 

౮ న్సే ర్పరియాొ వెక్ళకులో త్రయం డవచితిప్పం డల్చుండే.”(హర, ప్రీ రిక) 

పుదముడు _ "నేర్పరుండు) (శ్రీ = శేర్చరళాలు; అమహాత్తు - "వేర్పరము, అగునను 
కొనుట పొరపాటు. 

మరియు, అదంత తత్సమమునకు “ఆలా? పరమగునపుడు జరుగదగిన = (బా, 

సం. 3౧) కార్యమును - ఇదం౦తేమాను = దేశ్యమనునైన “నేర్పరి పట్టించుట బాలా 

పొరపాటు, 

౨ అఆటురినవులు 

(2) కామ కోప లోభ గర్వమోేే బార్జ రల 

లోని యాబజురిపులంలగా నెబుంగు 

బయలికా(తేవులను భజించుకేపాొటి.? (హితో, చం, సంధి, 15) 

(b) “ఆజురిపులమనికి (నాగానందము, పు, 7) 

అజురిపులు మూడు కిెడుకుల్కు శెండు కూతుండ్లు = అని "ేనుగువారవరు, 

కామ(కో ధాదిగుణములు మహాత్తులు కాకపోయినను రిఫులుగా ఇెప్పబడినపుడు మహా 
తులుగాసే పరిగణితములగును, 

“లక్షములన్ని యుకొ గడియలోన జయించిన వాండ విం డ్రియా 

నీకము6 జిత్తముకా గెలువ నేరవు, నిన్ను ని బద్ధుం చేయు నీ 

భీకర క్ష త్రులార్వురం (బ్రభిన్నులంబేసినం (బాణికోటిలో 

నీకు విరోధి లేడొకయడు "నేక్పువంజూడుము దాన వేళ్వరా.” 

== ఫెగవతీము, 7267. 

ఈపద్యములోని ఫీకర శత్రులార్వురు నెవరు కామాదులే, 

ఏ పరదేశులు 
గౌ హరి పరదేళులకు గుళ్ళ పంచలు గాక (పు. 180) 

అని శా న్ర్రేపౌఠము, “పరచేశులు . అనుట తప్పు “పరజేనులు అనవలెను, 

“పరడేశి బహువచవమెనప్పుడు దాని శీవర్ణము రగ గుప్తా. (ప్రకా, లో 
స్పష్టముగా తెలుపబడియున్న ది. (చూ, బో, తత్స. కర్. (క్రింద) "కావున పరజే 

కుల్బు రాశులు రశ్ములు, సేశుల్కు అని ము(ద్రించుట (ప్రమాదము, 

ఫే చూ గి వ్యాససంహము, ' (ఫు, 39౬0 
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౪ ఫలములుకావవు 

వీంత్రో, చం విసవృ తీయులు పథ్యమయిన ఫలములు కావవు” (ఫు, 149.) 

చిన్న యనూరి “ఆగమాన్య చ కారములకు. ..... ముత్తు పరంబగునపుడు పవల 

గును? (కై. 88.) అన్నాడుగనుకను, *వ్రూచు నకు వ్యతిరేక మున (శ్రూవవు' అను 

రూపము కనబడుచున్నది గావునను శాక్ర్రీగారు “కాచు? నకు వ్యతి రేకమున *కావవు” 

అన్నారు. కాన్సి అట్టనుట సంప్రదాయము. శాదు. “కాయవు అనుట సంప్ర 

చాయముం 

(1) “కొడుకులు లేనట్టి కోమలి బదుకు 

ఫూచి కాయనియట్లి భూజంబువిథము? (పల్నాః చరి. ఫు, రీ2్ర) 

(2) “మాయల కతశారి మందులమారి 

చ క క్రీ జ 
కాయని పడు చెట్టు, ( ene వ్సీద్రిక, ఘ్రః 89) 

(క్ర “సారె పండగ మేలు సమకూరు నూక్షింత 

కాయక పండుశే కరణియలుగు? (శళాంక, & - 166) 

(ఓ) షత్రోయ కహ పరస్థలముం (ద్రొక్కింయుం జూచినయేని నాలుగేన్ 
గ 

గాయలు కాయ వచ్చెలువ గరుక జెటువంటీిపాపమోంి 

వేం, పంచ, 1- 608 

(ల్ “The tamarind tree does not bear - ఆ చింతచెట్టు శాయడము 

హ్, 
కావున కావవు అనుట సరికాదు. మరియు కాచు, (= ఎండకాయు) 

రాచ్చు వాచ్చు చాంచ్చు మొదలగు క్రియలకు (“ప్రూచును బట్టి) వ్యతిరేకమున, = 

ఎండ కావదు ఒళ్ళు వావదు 

ఆమెకాలికి పసుపు శావదు వాడు చేయిచావండు, 

అనురూపములు వాడుట తప్పు, 

౫% కొత 

“పొతాభ్ధంబందులగానీ | ప్రళీ యపవన గర్భంబునం జెనంగానీ 

(శ్రోతుర్దాతకా మహీశుకా దురకలు” (ప్రతాప, 5-12) 

కా స్రీ గారికి పరమ్యప్రమాణిమయిన బాలవ్యాకరణమును బట్టి ఎడు త వర్గంబులు 

ఆశీశ్శా సంప్రార్ధనంబులయం దేగదా వచ్చునది 4 నుర తటి మహ్ సుజ 

త్రోతురొగాశేక” అంటీ! శాపమా + అశీస్సా ? సర ప్రార్థనమా! ఒక్టవేల్ళ 



వలి 

త్రోసినం ద్రోయనిమ్ము అనునర్భమున =. కాతక' అనవచ్చునా * అందుకు భారత 
(ప్రయోగమున్నదా శ 

భార లేతర కోన్ని ప్రయోగ మొకటి. “జూతితొలంగుంగాత్క గుణక క్తి రసాతల 

సీమకుంజనుం గాత, బహుభంగుల విత్తమె మాకుమేలు” (భర్తృ. ౧-3౨) అనునది 
కనబడుచున్నది. కాని అది వారికి కొరగాదుళద్యా మరి వారి 'మహీశునిగతియేమి! 

తురక లాతనిని (ప్రతాపరుద్రుని పూ తాళ్తంబందుగాన్సీ (ప్రళయపవనగర్భంబునందు 

గాన్సీ నిహ్కుర్జ గా (శ్రోయవలసీన దేనా 4 పాపము! 

౬ ఆడుగు 

§ శృం. నెం (పీఠిక) - “అయ్యా, నీ 'వెవ్వరవ 4 శిరోమణిగా కము అని 

యడీ గను” 

నీ వెవ్వరవు = అని యడుగుట కలదుగాని 'వర్లిల్లుము' ఆని అడుగుటయును 

కలదా క 'నీ వెవ్వరవు * అని యడిగి, *వరిలుము అని దీవించెను.- అనుట (క్రమము, 
య 

కాస్ర్రగారి వాక్యరచనలో తప్పున్నది. ఇట్టి తప్పును ,క్రిందితరగతి విద్యార్థులు 

జేయుట కలదు. 

కొక_ండ పండితులు “లేంయయ్యెడుక) అని (ప్రయోగింప గా అది [తప్పను 

కొని “నలువ దియేండ్ల యాం భపండితుల యాంధ్ర వ్యాకరణజ్ఞానము ' ఎట్టు శేంసచు 

న్నదో యరయః(డు, _ వీకే [కొ త్తవ్యాకరణము చేయవలసినవారు? అని హేళన 

జేసిన కాత్రుగారి (వాళీలలో విద్యార్థులు కేయదగిన వ్యాకరణదోవము లుండుటకు 

కొరణమేనుంటారు 4 

కై క్ట బదోషములు 

౧ ఒరవడి 

విజయో - (ఫు, ఏక) లే *మేలుబంతి = ఒరవడీ! అన్నారు మళ్లి, ప్ర. 

124 లే _ “మేలుబంతులు జ ఒకువడి హూామ్తలు' అన్నారు. వానే తిక్కనవిజయ 

ములో వరువడీి అన్నారట (చూ. వే. నేం. స్మృతి. = పు, ర్ం) 

భర లో (నూ, ని, లోను (ఒరవడి? అనురూప మొక్కకు యున్నది: 
ఆంధ మళ్లినాధులు “ఒరువడి'; కవరువడి” అనురూపము. లెక్కుడ సంపొదించి నారో 

ఇం౦తకును వారి మతమున ఏఠరూపము సాధువో కేలుటెట్లు (; 



తికి 

౨ గరిట 

“ఆము క్రి... “అ యగపలక్ = అెటెంకొయచిప్పల గరిటలతో” (ఫు, 88) 

రట) అనుట తప్పు. (గరి అనుట ఒప్పు, అది యట్లుండగా (గ్రాంథిక పు గరి పెం 

అరసు న్నాకలది కనేయిగరిం కెండుక బోయకయున్న” (పండితా, వాదం 

ప్ర ౨౦౩) నూ, ని, కావున గరించి అనవలయును, 

6గరిటి అనురూపము పొమరవ్యవహారమున నైనను ఉన్నదా + 

క గావత్ను 

విమర్శవినోదము..._- “శెత్రమాసర్మా త్రిలో మింటియధ్గో భగము "తెలుంగు 

గావత్తు శాకారమున థవళిమ దువాళించుచుండంగా” (ఫు, 40.) 

“వత్తు! వాడుక భాహపలోోేనిది. ఒత్తు? (గాంధికము, = 

అప్పక వీయము, = 

శే, “ఒత్తుజడ్డయు ద్వితృ్వసంయు _కృములును. (2-18) 

వః *ఇటువ లె. (గ్రిందను (వాసీన యొత్తులకే తలకట్టు.) (2.40) 

వెయాకరణపారిజాఠము. 

“అథర్వణో క్షవుగు ఒత్తుగుర్తు; “పయిరీతి నొత్తు వర్ణము.? (ఫు, లి. చూంపు, 

26ఉ న్నూ, 

ఆం, పం. ఫభాఘాభేపుజము.__ 

“ఒత్తు "లేకుండా (ఫు, ౧౯౮) ఒత్తు ఉన్న ప్పుడు); ఒత్తుపోగా నే(ఫు, ౧౯౯) 

5, 5, L. C. Examiners’ Report 1939.— 

“ఐత్వము _ తాయొత్తు వీనిభేదము పలువురకు తెలియదు = (పు 12) 

(బౌను ఒత్తు) _ “వత్తు' కహూడా (గ్రహీంచినాండు, (ఆతడు (గ్రాంథిక మునకు 

(ప్రమాణము కాడుగదా క్ట క, ర లో ఏహషమును లేదు. నూ, ని, వకారొదిగా 

భావించనేమా ఒకారము (క్రింద చూపలేదు. దానికేమిగాని, ఇట్లు (ఒరువడి?, 

“వరువడి, *గరిట్సి గా వత్తు. _ వంటి అపృభంశములను వాడియున్న శా న్ర్రీగారుా 

నెల్లూరు టవునువోలులో ఆంధ సాహిత్య పరిమ దధ్ధమవార్షి కసభలాే అధ్య స్థాన 

మునను౦డి _ ౪ సెనగలు _ సాధురూపము. స్రానమరులు “శెనిగలు? అందురు, 

పామరతరులు “శెనిగఈ? అని ఎత్వాంతము చేయుదురు. శెనిగె లన్నందుకు నా 
గుమాస్తాను (బ్రాహ్మణు నొకనిని నేను తటీమి-వెచితిని” అని గంభీరముా ఉపన్య 
సించినారు. అందుకు వారి శిష్యులును తదనుయాయులును అనాడు పొందిన వార 

మునకు నాడ్జేలేదు, త్ర ర్త శ్ర మిలా ఉంటుంది, సర్వజ్ఞులెవరండీ (1 

గ్ 



శ్రీ 

భ శేరు 

ఃజినిగ లన్న౦దుకు నా గుమాసాను తతీమివెచితి' నన్న ఆ శకాస్త్రీగాశే ట్ల 

ఆ యుపన్యాసములో న్నే శోనిమర్శలవిపయమున ౬ రసమును (అనంగా చేరును రుచి 

చూచి ఈ రసమెవరిది (అనంగా నీ చారు "నెవరు కాంచినార్సు అని యడుగవల 

యాను. అట్లడిగినజే రసము” అన్నారు, 

వారి దృష్టిలో “చారు? అహళబ్దము) “జేరు. నుశబ్దమ్య అనగా (గ్రాంథికము, 

అందువలననే వారు “బేరును సొంత భొవలో (ప్రయోగించి *ఛారును లోక భాషలో 

చూసపీచారు,. కాని “చారో అపశేబ్దము కాదు నుళబ్దమే, (గ్రాంథిక మే, 

(1) “దారులు. దియ్య/గూరలు? (కాశీఖండము. 71-185.) 

(2) “తీయ్యని చారులు6 దిన్మునంబులుక (ఆముక్త 1-81) 

(8) 6వడియ౦బులు చారు లూరగాయలుి (శశాంక, 3-14.) 

(కీ “చాటులుC బి౦ండివంటలును శర్మ్కరయాక (హరవిలాసము, 1-శీ2.) 

వారు = సొరళబ్దభవము. సారము = వార్పు అనుటకు = 

(సారం భోజనసారం _- పారం సౌరంగలోచనాభరత 

పీబ ఖలు వారం వారం - నోచే న్ముధాభవతి సంసారః 

'అమ్టికాఫల సంభూతం - సారం వాతేవినాశనమ్ 

పీత్తశ్లేవ్ముకరం కించిత్ _ సురుచ్యం వహ్ని బోథకమ్,? 

== యోగరత్నాాకరము (ఫు, ౧౩౪) 

సారమే కన్నడమున “సారు తెనుగున “బారు? అయినది, (కట్టు బారు; 

బారు, లమ్మీనారాయణీయము. ) $f కొన్ని([గ్రంథము లలో ఈ వారు = 'వేరి గా 

ము[దిత మైయున్నది. (బ్రౌను “బాధ ర[[07 102 చేరి అన్నాడు. *ఛభాజులు ,., 

కా - అను (యతిస్టాన) (ప్రయోగమునుచూడక కాబోలు కర కర్త 

“దారు! క్రింద ఇట్లు వ్రాసినాడు... 6 ఈయర్థమం దిడి యిట్లు దంత్యాదిగా నొళచోట 

(పయోగింపబడీయున్న ది, అయినను వాడుక యందు శాలవ్యాదిగా కనంబడుటవలన 

అది యుక్తముగా తోచదు. శే, రఈ కర్త చే, చేం. శాస్త్రిగారికి గురువు. గురువు 

గారి వ్రాతమాది గురిజేత కాబోలు 6చారు!ను నిరసించి “జేరిను (గ్రహీంచినారు. 

ft త్ర ర్రలోనాణ్చా నాలు అతు యన్నది ఎందుకుండదు? 
వావిశ్ వారిపతిలో ఉన్నప్పుడు. 

1 6దరగుల్ జేయలు (పాండు, 2.24 5 “బజ్ఞాలం6 దియ్యచేరులు (జెమినీ, 

8-50) జివి యతిస్ఫాన్న ప్రయోగనులు'కా వు, 



త్ 

నాని కశేరు! లోకవ్యవహారమునను, కావ్యములలో (ప్రమాణింపదగిన తౌ వునను కన 

బడుట'లేదు. “చేయి అని తెనుగువారనరు సరిగదా చెవెచ్చు అపదము తెనుగు చెవు 

లకు ఒకవిధముగా ఏవ్యాముకూడాను.- “జేరుమాది పశువులకు (మగవానికి) వచ్చు 

ఒకవ్యాధి. కావున “చేరును రుచిచూచిి యనుట రోత, తగిన ప్రయోగ ము లభించు 

వరకును (చేరు (గాంథికవునుకొనుటకును వీలుపడదుగదా ! 

౧౦ సాహసపు సవరణలు 

౧ కోవెల 

6థో వలి అను రూప మసాధు వనుకొని గొ. హరి (పుః 87) లో. 

“కోయిలి-గా సవరించినారు. పొరపాటు, 

బీ (నిగిడి 'తెర్వరుల గుండెలు జల్లురన( చేర్చి 

"పెళ "పెళ నార్చు థో వెలక్షుందోడు,) (యయా, ౫ ఆ) 

గీ, 6కొమ్మయిలు పుల్లు, కో వెల - క్రేయిలనయగి (సాంబ, తిర్య, 7/7) 

౨ యోగవాగంబు 

బా. శం సారంగధరలో = “ఘనమైన యోగవాగంబులు దొడిగి” ఆను 

ఫూ, ము, పొఠమును “భునమెన యోగ వావానము సె నెక్కి. అని సవరించినారుః 

(సవరించినట్లు చెప్పలేదు.) 

(బౌణ్యములో “యోగవాగంబులు దొడిగి అను పాఠమే యున్నదీ. “యోగ 

వాగ (ములు డా అంతరిజీ మార్గమున పోమెడు యోగ సలా మె సైడు పావకోళ్టు? 

(క ర 
“యాగవాగములు? అనుట తప్పనుకొని “యోగవాహానము గా దిద్ది'నారు, 

రయోగవాహనముి నిళుంటువులలో లేదు, 

౩ ప్యాఢిమ 

(శ్రీ శాథమహాకవి శృ, నై. లో ఆరుసారులున్కు ఇతరత్ర దాదాపు పదీసారు 

లును వాడిన షఫౌఢథిమి ను పౌఢి కి ఇమనిచ్ రా దంటూ “పౌఢి అని దీద్ది 

చేసినారు, 'ఇమనిచ్” రాకపోతే రాకపోవుగాక శ్రీనాథుడు ఇస్పపడి వాడిన పద 

మును దిద్ది వేయుటకు శా(శ్ర్రీగారెవరు 4 1 ప్రొఢిమి ను శ్రీనాథుడే గాదు ఆతని 
పిమ్మటి విద్యత్క-ను లెల్లరును వాడినారు. అమోఘములయిన శెండు (ప్రయోగములు 

మాత్రమే ఉడానారిస్తాను. 



86 

(1) “సారస్వత హ్రొఢిమార్డి, యీ నురియచేత నాలుక6 గోసికిొనియు? (కళా, 8-108.) 

(2) “మాకుమారు (ప్రాపు వోకాళ్చినేండు నీ 
దెన (పౌఢిమహీమ భానుకులుడ (రా, పాం. 1-80.) 

ల తలివుచ్చె 

గౌ, నారి, “ఈ యింతిం నొనివచ్చు కేటీం%న నన్ను 

బోయినప్పుడె తల ప్రుచ్చుకమింగు. (పు, 169.) 

అని ఫూ, ము, పాఠము, (పుచ్చుకి అనుట తప్పని శ్యాన్ర్రుగారు తలప్రుచ్చెను 

(మింగు! అని దిద్దివేసి సీనారు, 

“కల పుచ్చుక , (మింగు? అనునది జాతీయము, (తలకాయ పుచ్చుకొని _ 

అమాంతముగా Caen అనగా శామిద అగవాపడ తాడ్సు అని భొవము. 

ఆ భావము శాస్ర్రీగారి సవరణలో అభావమయినది. 'పృచ్చుక? అనుట తప్పు కానే 

కాదు, 

సీ, క్యటి గలుపుక యుర్థళింప? (అప్ప, 4.148.) 

జ ఒసయనే 
గా బారి. ఫూ, ము, లో, 

“చయ్యన బహుజేదశా స్త్ర పారీణు-లయ్యున్న నాళిష్యు లందజలోన,) 

అనియున్నది ఆయి +. ఉన్న = అయ్యన్న? అశుచో సంధి దుష్టమగు నను 

కొన్సి (శ్రీ శ్యాస్త్రీగార్కు 
కసెయన బహాం, 6466600000 హోరీకు 

“లెయున్నం 4 4౭2౪90000౪౪౪ లోగేనం? (పు ll 

అని దిద్ది - “సె అనక = శీఘ్రముగా? అని టీకగూడా సెలవిచ్చినారు, చాలా 

సాహసము. 

“ఆయ్యున్న * = సంధి నాకాడు, శిష్ట వే. 

క ఇయ్యావా రంబుల బే, నయ్యా బడలిక్షలు దీెజనా + సంతోవం 

బయ్యున్న దె? పరి తువ్షం, న! (పొద్దెక్కె మిగుల నాశిొంటివిగా. 

=నిమ్లు పురాణము, 8.852 

కావున ఏఐ యున్ని అని దిద్దుట అనవసరము, ఆడి యట్లుండగా ఢీ భుము-గా? 

అను నర్ధమిచ్చు ప పదము “దయ్యనిగాని - “సె యనికాదు,. (చూ, కర, .) 

% “నెయ్య మిటణి(గించి చేరుము 
చయ్యన నిజ సేవకాను సారికా శారకాం. (భౌ. = 10 1697.) 
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“దయ్యనిను “గారని నవనాథచర్మి త్రలో/సాడా వొడీనాడు, 

“తగుబంధుజనులు నంతపుశాంగనలు 

సయ్యన ముదమంద 'సకోల భూజనులు 
దయ్యంబు మనమీ (ద దయబే సెననుచు.” (ఫు, 150) 

శాస్త్రీ గారిచేతిలో పడియున్నచో _“సయ్యని - సైయన  అగుటయే కాక 
“దయ్యంబు? - “దాయంబో లేక, డైయంబో అయ్యండెడిజే గదా ! 

౬ కీణాంఠకనులు 
ఆం, (పహ విమర్శ... 

కబుజమందు నారి కాయలున్ట ట్లు ఈ వచనములో పంతులవారు (వొసీయు 

న్నారు. నారికౌయలకో బుజమందు (ప్రసక్తి యగపడేదు. శారికాయలు (ప్రకోస్ట. 

మందుం గలుగును. కవులును ఆ'ట్లే వర్షింతురు. (పు. శి1.) 

నారిదెబ్బలు బుజమందు - కౌద్కు చెండు బుజయులయందును కలుగునని మహా 

కవి కాళిదాసే వర్షించి ఇెప్పీనాడు చూడండి. 

“జ్యాభాక శేఖే సుభుజోభుజా భ్యాం 

బిభర్తి య శాపభ్బతాం పురోగ్క 

రిపు శ్రియాం సాంజనభాహ్న సేశే 

బంధీ కృ తౌనామివ పద్ధతీ చ్వే.” (రఘు. కి_550) 

(పద్ధతీ ఇవ ద్వే జ్యాఘాతానాం మార్వీకిణానాంరేఖే రాజీ భుజాఖ్యాం 

విభ (ల్లి) 
కాద్ర్రీగారి ఆత్మేపము సరియైనటేనా ? 

౧౧ అన్వయదోషములు 

౧ ఎట్లా లించు 

“ఆమోద్నాశు భరంబు వెల్లిగొన "నెట్టాలించుం గర్భంబులకా | 

రోమాంచంబు వహించు నేకరణి నీ రోమాంక్రరం బెన మైకా గి 

భూమి-చక్రము ఫూని యట్లు తలలూంపుకా బన్నగస్వామి * యు 

దాను హౌఢిని వీనికీ ర్తి ఫణభ్ళ త్మా_౦తామణుల్ పొడ(౫కొ.” 

కం, వః ర్ర.187. 

శాగకాంఠలు కాళింగుని కీ రిని పడినప్పుడు పన్న గస్వామి గానర'సజ్ఞుం 

ఢడయ్యును, కనులందు అనందవ్రూరము "వెల్లువ ఫొడువంగా చెవులతో చెట్లాలించును (| 
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(పాములకు 'చెవులే కన్నులు. “తెజిచినం గనంబడును; మూసిన వినంబడును. మూసీ 

వినుచుండంగా బాప్పోత్కరము వెలివొడిచి "అప్పలం (దోచికొని వెలువడి కన్నులం 
య 

దెబచినచో వినుట నిలిచిపోవును, కావున కడ వెడల వినలేండనుట.-- 

గానరస గవాణముచేత( బులకలు గలుణుట (పనీద్దమయినను ఆ యనంతు(డు 

'పండ్రుకలు లేని దేవాము గలవాడు అగుటచేత, రోమాంచమును వహీంచ లేడు, = 

పాట విని యానందించువారు తల యాడింతురు, ఆదిశేషుడు తలవై భూభా 
రమును ఫూొనియున్న కారణమున తల లూంపంజూలండు,. అనునది వారి వ్యాఖ్యాన 

సారము, 

“ఇట రస ప్ప = (శవణ రోమహారణ శిరః ఇట రస్యవాణహాప ఫుహ్యల షు ఇ (శ్రవణ రణ 

కంపన రూప కార్యములు జనింపనందున విశేపో క్తి ఏ, అని వారి అలం కారనిర్ణ యము, 

రస్మగహణము కారణమట 1 (శ్రవణము కార్యమట ! కారణమున్నను కార్యము 

జనింపలేదట 1! అనగా పన్నగస్వామి పాటలోని రసమును (గ్లహీంచినను - పాటవినుట 
జరుగ లేదన్నమాట. ఆహాహా ! ఎంతచక్కని వ్యాఖ్యానము ! ఇట్టి స్వభావవిరుద్ధపు 
(వాతను అంధ్రమళ్లి నాథు లెట్లు (తాసీరోగ్గదా! సశ్కే (శ్రవణరూపకార్యము జనింపనే 

లేదనిరిగదా, మరి (శ్రవణ మే 'ేనపుడు రోమవాక్ష ణశిరఃకంపనాదులు జనింపకపోవుటలో 

వింతయేమున్నది * విశేపసేమున్నది 4 ఏ విశేసమును లేనిచోట “విశేపో క్రి అలం 
ల 2 ల గీ 

కార మెట్లు పుట్టినది ః శాస్త్రీగారికి ఆసలుత త్రము అవన తముకా లేదు. 

“కళ్ల ంబులక్.. అనంద్నాశుభరంబు 'వెలిగొనక - ఎట్లాలించుకి అన్న మాటకు, 
య ళం 

“ఆలింపజూలడు; కావుననే అనందా[క్రువులను వహి౦పడు' అని యరము, అంతేగాని 

“ఆలింపనే యాలింపడు? అని యర్ధముకాదు. శ్రీనాథుని రచనలో కొంచెము తిరుగు 

డున్నది. ఆ తిరుగుడు కనుగొనలేక శ్యాస్త్రీగారు తప్పర్థము చేసినారు, మూలమును 
చదివియున్నవో ఈతప్వు జరిగియుండడు. 

<6 జో జ ప అంత సంతో ప బామ్పె; స్థనయతి న దృశ స్తాఖిరాకర్ణయిన్యుక ” (12-89 

“యస్మాత్ ఉరగపళి; శేసః అంతః సంతోవుబొ మె రానందాశుఖిః కృత్వా 

దృకో శే తాణి న స్థగయ త్యాచ్భాదయతి, యతః తాఖి రృగ్భిః ఏతద్దుణా నాకర్ణ 
యివ్యక సక చతుః శ్రవత్వాదశ్రుఫిశ్నేతాచ్బాదశేన గుణా ౬నాక ర్భనశంక యా 

అనందా శ్రుఖిర్ష ఎ నాభ్భాదయతి.! (నారా, వ్యాఖ్య) 

పన్నగ స్వామి నొనకన్యలపాటను ఆలించును గాని = శాన శవణభంగశంకఖేత 

అనంద్యాక్రువులను వహించుట లేదు. ఆలించుటయను ఫుష్కులకారణమున్నను ఆనం 

ద్యాక్రువులు వహించుట యను కార్యము జనింపనందున “విశేపో క్రి అనుట (క్రమము, 
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"పెద్ద "పెద్ద పద్యయులశే కాదు చిన్నచిన్న గద్యపు ముక్కలకు కూడా అర్థ 
ప న్స్ చ్ క్ట జ ఛి క తప్పుటీకలు (వ్రాసియున్నారు = సర్వంకషా వ్యాఖానకర్తలు 

౨ చిగురుగొడుగు 

శృం. నై. “నభోమండలమున గండుమిోను పడగ సొలుషపారం జిగురు జగ 

జంప్రుగొడుగునీడ, వాడని వనమాల వత్ స్ట్రలంబునC గాల. రతియును దానును 

"సళెంచినలి (44) 

ఓ౦డుమోనుపడగ = ెక్కేమగు మగబేంపు. చిగురు జగజంప్రు ౫ చిగురు 

లనెడి (పళ స్రమయిన జాలరుగల, గొడుగు? అని వారి వ్యాఖ్య, 

చిగురులు జూలరయితే మరి గొడుగేది * నొడుగులేని జాలరు నగోడలేని 

చితముకాదొ 4 చారి యన్వయమార్లము తప్పు, చిగుశే గొడుగు; “జగజంపు డానికి 

విశేషణము, “జగజంప్ర = జాలరుగల్క, చిగురుగొడుగు' అన్నమాట, చి త్తజునికి 

చిగురాకు గొడుగు అనుటకు, 

సీ కక్ష ర్ల కారపు మొ కనకంపు గుబ్బగా6 

గోయిల నోరూరు గొడుగుతోడు (ఊఉ, వారి, 2.194.) 

ర్ఫ 'కోకిల్మ వాతం౦బు గుక్కింక్లు (మింగించు 

(శొమ్మావి చిగురాకు గొడుగుతోడ. (వారి, 8.68.) 

ఫీ, *వెడవిల్తు చికరాకు గొడుగులు కొనివచ్చి 
చరణద్వయంబుగా సవదరించి.) (శకం, 2116) 

సీ, “క ప్రంపుటరిగ యొక్కంవిలాసిని వహీంప( 
జిగురాకు గొడుగొక్ళ నుగువపూన. (చందభొను.) 

చిగురు జగజంపు గొడుగువంటి సమాసమును శీ9నాథుడు కాశీఖండములో పలు 

నూరు వాడినాడు.= 

(1) *వెల్లజగజంపు గోడుగుల చెల్లును,' (85-275) 

జగజ౦ంఫు వెల్లగొడుగులు = అనియే అన్వయము (ఇటే తక్కిన 'తౌవులను,) 

(2) క్ట “అచ్చ వెన్నెలచాయ "హచ్చుకందాడెడు 

వెలిపట్టు జగజంపు వలవతోడ,' (2296) 

(8) పీ గ్, “చంది కాపాండు కాశేయ శాటియెన 

యతీను జగజంపు గొడుగవ్వం - డుం (4-195) 
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౧౨ సొదృశ్యభాంతి 

౧ మనికి - ముసికితము 

హీత్రో, చం, “ఈ రహస్య మెటింగి యడల'కే యుండును 

మతిగలా(డు తనదు మనికితమును.” (ఫు, రీతి.) 

'ఇతీ విజ్ఞాయ మతిమాక్షా స్వస్థానం న పరిత్య జేత్ ' అని మూలము, కాస్త్రీగారు 

“స్వస్టానమును = (తనదు మనికితి మన్నారు. తప్పు, స్టానమా ఇ ననిక్కి గాని “మని 
కితము కాదు, “మనికితి మనగా దుః ఖము,- 

సీ “నిందిలియనయ మనికిత౦ంబనల దుందు 

డు కనందగు మనోవ్యథకు సమాఖ్య (ఆం, భా, 1-187.) 

“మనికితము . Grief, affliction, sorrow వ్యాకులము. అనగా వివా 
రమ, (జను 

చ “వనజముఖీ కుచోపరి నివాససుఖోన్న తి నున్మిమాని నా 

మనికిత మార్చవచ్చితిని మా కిక హారమ,” (వసు, 4.102.) 

౨. మాలీ - మాలియ 

శృం. వైద్దోవాదము “తో (టమాలియలు” చేసినందున”. *తోంటమా లెలు 
చాడినువృ నీ మునకు, . , పొగను పట్టింతురు.? (ఫు, రర, 

తోటపనిబేయువాడు - “తోటమాలి? గాని “తోటమాలియి కాడ తోట 
నొ లోయును నాడు, 

“మాలి = శ్రోటకాంచువాండంి (శ, ర్భ 

“మాలి = A gardener” (జాను 

మాలియ (= మౌలి ఇ ప్రుహ్పమాలిక్ష, 

శర లో 'తోంటమాళలె తోంటమాలియి తో మాలియ యొక్క రూపొంత్ర 
రములం. తో మాలియ (త్రో మాలె) = ఆకులు పువ్వులు కూర్చికట్టిన దండ్క 
వనమాలి అని స్పష్టముగా చెప్పబడియున్నది, కావున *తోటమాలిని 6తోంట 
మాలియి (- మాళ్ళె అనుట తప్పు, 

అతీరసొద్భళ్యముగల పదములను గు ర్రించుటలో ఆ శా స్త్రీ గారిట్లు తారుమా 
రయిన తావులనేకము. ఈ (ప్రకారముగా ఆ శాస్ర్రేగారి పకల (గ్రంథములును ' 
సారంగధర చకి(తలోేని దోపములకు సజాతీయములయిన దోషములతో నిండియున్న వి, 
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[ఒక కిన్నిదోవములను "నే నింతకుముందే అందందు (ప్రకటించి యున్నాను. 

వానిమాట యొందుక్పు! సారంగధర చరిత్ర - “మ్మా పిల గూడా అట్టి దోవుము 

లున్న వి, చూడండీ... 

౧౩ విజ పిదోషములు 
దైన 

౧ గీత - చునుస్త కి 

“మ్మా తా స్వ సా దుహీ( తా వానో నివిశ్తాసనో భవేత్ 

పై సమపీ కరతి. బలవా నిం డియ| గామా విద్వాంస నుపి కర 

అను గీత్రో క్రమయిన లోకపకిపాటికి కడు దవ్వువా౭డై.” 
జు శ్లోకము మనుస్మృతిలో (2-21ర్స్ ది గాని “గీతి లోనిది కాదు, ఆదిలోనే 

వాంసపాదు ! == 

౨ అగివాక్ళ వు 

“భ్భుక కుమ్భ సమా నారీ తప్పాజ్లారసమఃపుమూకా 

అని నీతీకోవిదవాక్యమునకు ఉదావారణభూతయైొ.” 

“అని. , + వాక్యమునకు అనుట తప్పు, అను 449 వాక్యమునకు? అనన వెను, 

ళం, చె. వీఠికలోగూ డా _ “వారణాసీయందు గోవిందచందు(డని రాజు ఏలు 
చుండెను అన్నారు, “అనురాబు అనుట ఒప్పు, 

౩ పొరంబాటు 
“తండ్రి పొరంబొటు చనెన్నక,” 

'పొరపొటు గాని *పొరంయాటు కాదు. ఫారపడుి (క్రియ్య దానికృద౦తము 
పొరపాటు” పొరపడుట యనగా పొరన్లపొందుట. పొర _ ద్వితీయక్షు బదులుగా 
వచ్చిన (పథము, (వివరములకు చూ. “దూసి? వారి వివరణము. బా, సంధి, రోజ) 
ననా నాకాలని కత య. 1 6కతిపయ శటార స్వరూప పరిశీలనము) (విక్రమ - ఉఊగాధిసంచిక్ర 

వ్ 
“హాడబముి (ఆంధ్ర = సంక్రాంతి సంచిక షష 

జ్యోత్స్న (,, సౌరస్వతానుబంథము. = తేదీ తెలియదు.) 
“రాచవారుి (వృవ. జ ఊగాదిసంచిక 

“గౌరన సారిశ్చం[ద - టిప్పణము) (ఆం. సౌరస్వ. 1942 జనవరి 11, 
18, 25.) 

“యతినియతి? (వావిళ్లవారీ సన్మాన సంపుటము.) 
ఓక్రిొని 1 9 కొన్ని శబ్దములు వాని యులు. (ముల్జాదివారి సష్ట్రీ దుకాణ). 
“అను క్రమాల్యద - వ్యాఖ్యలు? (జనమంచివారి స, 'సం, = వెలువడనున్న దీ; 
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*నిస్టపడు = సీగ్గుంజెందు, లజ్జించు 

ఇెవ్లేకుపడు = ఫైవ్టడుకలది యగు 

ఓీటుపడు = అపజయపడు 

పొరపడు = (పనాదపడు 

పొరపాటు = పొరపడుట్క (ప్రమాదము, (శ ర 

“కిెతుకుపడు = (కొతుకు పడు లు ప్తవర్షము గాని లు ప్రపదముగాని యగు, 

కొంకుపడు = భయపడు,” (నూ, ని.) 

(పామాణికులయిన ఆం ధ్రపండితుల వాతలలో “పొరపడు; _ పొరపాటు 

అనురూపములే యున్న వి. 

అక్కిరాజు ఊమాకాంతముగారి. - చం డాలోక పీఠికలో “వృ త్తాస్తములో 6 

బొరపఫాటులు (వాసిరి”-- “సూరకవి పొరపొటును జూవెదను” అనియున్న దె. 

సౌం దరనంద కావ్యములో - “పొరపొటపరాథముి (పు 29.) అనియేయున్న ది, 

స పమ్యర్థమునద్విత్రీ యాత మైన “పొరక? అనుపదమునకు “పడు అను 

(ప్రయుక్త మె _ పొరంబడు = “పారయుడు? అను (క్రియ యేర్చడినదనియు “పౌరయందు 

పడుతిని యనియు, పొరంవాటు = పొరబాటు? వె క్రియనుండి పుట్టిన కృదంత 

మనియు, కొందరు "వెద్ద లందురు, వే. వేం కా్యస్త్ర్రీగారును ఆ భావముతో చే పారం 

చాటు అనిరేమో 

పొరకా _ పడు అని వేరు చేరు పదములగుచో ఆ ఆంటిని క్లోర్చి (కీయ యను 

టయు- ఆ (క్రీయను౦డీ “సారంబాటు అను కృదంకము పుట్టుటయు ఫొస్యదుకడా ? 

వ్యవహారములో పొరంబడు = పొరంబాటుు, తేవుగాని - “పొరబడుి -_ 

పొరబాటు ఉన్నవి. అందు “ప్రా? (బా? యగుట (దుత కార్య ముకాదు, అవి సరళా 

"దేశమును పొందిన రూపములు, (బ్రౌను ఆ శెండు రూపములను పఠించినాడు, 

భఛాహాఖభేపజము = పు. ౧౫౮ లో “పొరబాటు' అనియు పు, ౨౦౩ లీ. 6పొరబ 

జ్ఞా అనియు 'సరళొదేశ రూపములు వాడబడియున్న వి, 

౪ తలిదండ్లు లన్రుబోయి 

“యోగ సా(మ్రాజ్యంబును బొంది తండి పొరణాటు నెన్నక తలిదండ్రులను 
బోయి దర్శించి వారి వెళందీర్చి వారికి, .....సుతోర్చ త్తి గలుగునని “తెలిపి, . గురు 

సౌన్ని ధ్యముం చేరిన, +౪” 

పొంది దర్శించ్చి తీర్చి = అను 'క్వ్యార్థముల కడ “కామాలు సెటిన శాస్త్రిగారు 

“బోయి! దార పెట్టకపోవుటవ శారణ మేమి 1 అ (పోయి! క్వార్థముశాదా (: 



శశ 

తక్కిన వాటి వంటిది కాదా ? పోవుటయు ఫూర్వకాలిక వ్యాపారములలో నొకటి 

కావున పోయి అన్నచోట గూడా (కామా? తప్పక "పెట్టవలెను, కాని నాకి 

వాక్యములో అట్టు "పెట్టుటకు వీలులేదు, “తలిదం డులను బోయి దర్శించి? అంటే 

కం వ్యర్ధమగును. కావున వారి వాక్యర చన సరియైనది కా దన్న మాట, “పార 

పొటు “నెన్న క (యింటికి పోయి తలిదండ్రులను దర్శించి? అని సరియైన రచన 

తలిదం(డులను బోయి అనుట తప్పు, 

౫ కరణిం బురణించం 
“ఈ దివ్య ప్రబంధము సావాసీక ముదణములపొలె ఈవి తీవియవ్రూదండ 

చిత్త తొట్టిం బడినదో యను కరణిం బురణించు చుండంగన్కి చింతించి పొటుపడి 

బాగుపలీచి.” 

“కరణి? యనగా విధము; *ఫురణించుటి యనగ్యా షు విజ్బంభించుట. 

కావున వాక్యమున్న తీఠన ఏర్పడుచున్న అర్థమిదీ. 

ఈ దివ్య ప్రబంధము = ఈవి. ..దండ్ = కల్చకుసుమమాలు చే త్త తొట్టి 

యందు = పడినదో = పడినదేమో అను కరణికొ = అన్నవిధముగ్శా వురణించుచుం 
డక్ జు వరల చురడ గా - లేక్క విజృంభించు చుండగా కని = చింతించి, 

సావాసీక ముదము (ల) పాలైన (పబంధమున్కు చె ర్త తొట్టిలో పడిన, 

పూదండ యేమో) అని ఉతే రమీంచుటకు ఫీాత్రువు శేదు. చిత్త తొ ట్రిలోబడిన 
పూదండ 'వరిల్లదు?. కావున - “వ్రూదండవ లె _ వరిలుచుండగా? తనుటయాను పొస 
గదు, (వరలు చున్న దానిని కని చింతించితి _ వటట ననుచికము. కావున ఆ 

వాక్యమే తప్పు. $ 

“ఈ, | పబంధము సానాసీక మ్ను దణములపొ'లై - చెత్త త్ర తొట్టింబడిన ఈవి తీ 

నియ ఫూదండను పురుడించుచుండంగని, చింతించి అంపే అర్థ ము “సర్రిపడును, అన 
రము తొలగును, 

“కరణిం బురణించు' అను రీతి శద్దాల౦ కారము శాస్ర గౌరికి మిక్కిలి (ప్రియము, 
ఆం, (పు విమర్శలో కొక్కొండ పండికుని వెక్కిరించుటలోగూ డా... 'నన్ను6 
'బెండ్రాడ వే చెంచీత- నీక బహు ఫున్నెముంటదే చెం-ీక్క అని చెంచిత పాట సరణిం 
బురణించుచున్న ది అశ్నారు. (చూ. ఫు, He.) 

కాని పోలు; పోలికయగు అను నర్భమున వాడదగినది “ప్రకుడించు గాని 
(ప్రురణించు? కాగు, 

ర్ శా శ్వాస్త్రీశిష్యులు “సారంగి (Advertisement) (ప్రకటనకు ఈ వాక్య 
మునే నేడు వినియాగించుచున్నారు. ' పాపము ! వారికే మెతక * 
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“ప్రరణించు = (ఫురడించు) ప విజృంభించు, 

పురుడించు = పోలికయగు,.” (శ, ర 

“పురుడించు' = పురుడు అను పదమునుండి పుట్టిన చేళ్యక్రియి యనియు, (ప్రురణించు'. 

వూరణమ్ అను సంస్కృతే పదమునుండి పుటిన చ వై కృత (క్రియ యనియు నిఘుంటువు 

లలో చెప్పబడియున్నది. (చూ, శ రః భం ని 

కావున *పురుడించు? అను నర్గమున “ఫురణించు' అను (క్రియను వాడుట 

పొరపాటు, 

ఈ పొరపాటు కా స్ర్రుగారి (వాత లలో తరుచుగా జరిగినది, 

1. “శ్రాని యిశండు వా . యొజఫుం బురణించు.? (నాగా. ఫు, 44.) 

6ఫురణించుకా = పోరును) అని వారిజే టీక, 

4, “కల్చవృట్ముం బురణించు చుండగా? (౪౦, (ప ని, ప్ర 86.) 

8, “నిండు విందెలజత జక్కొ-వకవం బురణించు పాలిండ్లు? (దళ, చరి, ఫు పు, 2 

డ్డ “ప్రతాపంబు "పెంపున మధ్యాహ్నామా ర్లాండుం న ? (ఆపుటలో నే 

ఫురణించు = ఫుకుడించ్చు అను (క్రియలను (పొచీనకవులిట్లు వొడీనారు 

- “గోవులు (ప్రతివత్సరంబును (ప్రనూత లె (శ్రేఫులు ఫురణించివచ్చు” 

(హారి పూ, ౬ ఆ) శర 

“కరుబలనుదె ఫురణించె బడలుపజుతము రమ్మా” (భారద్రో.ఖ్సి ఆయ శర. 

“ఫప్రరణించ్చుు ఛభూపాం,.- ప్రురాణించు. 

నాజేతం (గోవులు పురాణించుటంజేసి,? (భౌ, విరాట, ౧ఆ) క, ర 

“దండకము, ఊరసీ సను జీమాతమై హోర వర్మ పల శ్రేణి రాణించు మించు 

బురాణింపంగా. జేయు. (పొండు, "క 17) శర 

(క్ట, బలకాలిమైన హంసము 

వీలిచితి పృురుడించిపొజ  చేలతనమునకొా 

గలవే యింతకు మును హం 

సలతోం బురుడించు వాయసంబులు జగతిక్లా,” (భౌ కక్ష 2-60.) 

ఉక చనుములకలు గల కన్యా 

జనమల? బురుడించెం బద్మ సరఫీ శేఖల్,” (పాండు, కరర) 

౬ బరువులు - నిరున్చలు 

“బరువులు "నెరువులుంగాని కబ్బంపుం దొడవులును” 
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(గ్రాంథికభౌొనలో (ఎరువు అనగా పేడ పెంట. (చూ, క ర కావున 

ఎరువులుగాని. ..తొడవులు' అనుట కోత, “ఎరవులు కాని... అనవలెను. (వరి 

వన-గా ఒకటి శెండుడినములు వాడుకొనుటకె యడిగి తెచ్చుకొను సొమ్ము జ (శ, ర 

క 'కడులో' భమ్మున నొండ్లవి సొమ్ములు 

రమ్మనినకొ వచ్చుననే! యెరవు సతమగునే! (భా, ఆర, 4-847.) 

వ్యవహార భాపులో  *ఎరవ్లిను - ఎరువు అనుటయును కలదు, అందువల్ల న్నే 

(బ్రౌను = 6ఎరువు Lending, loan: Menure, dung” అన్నాడు, ౧౮౮౪౭ .లో 
ముద్రిత మైన విజ్ఞాచేశ్వరీయము తెనుగు వివరణమున _ *యాచిత మనంగా ఎరువు దీను 
కొన్న సొమ్ము! అని యున్నది. (చూ. ఫు, ఇం) 

భార లేతరభాప పనికిరాదని శఠించు వీరగాంథికులు. 6ఎరవును = (ఎరువు? 

అనుట (ప్రాయళ్సి త్తములేని మహాదోసుముకాదా 1 

౭ తల్లీకీ 

“వెంటనే వానికి కాలు సేతులు వచ్చినవి. దేవతలు వానికి ఛొరంగి యని పేరి 

డికి, మల్స్యేం్యద్రనాథుండు వానిం దోడొ్కనిపోయి తల్లి కొ'సంగాను,” 

ఎవనితల్లికి $ మక్వ్యేంద్రుని తల్లిశేనా 1 

ఈదోహము లన్నియు శాస్త్రిగారి సౌంతములే గాన్ని యితరకృతములు. కావు 

గదా! మరి వారియెడ నెంత యభిమానమున్నను - శా స్తులుగారు. స్వయను ఇట్లు 

(వ్రాయుదురని "నేను. నమ్ముంజాల నయ్యెదను? అనుట యెలాగు | 

వారుబేసీన భాషాసేవకు ఎలరును చారియెడీ నభిమానము కలిగియుండవలసీన దే, 
వారిని భూూషిం౦పవలసిన బే, i 

ఫీ “సంతరించితి వార సంస్కృత (ద్రావిడ హూణ నాక్నాండిత్య ముజ్జలముగ, 

విరచించితిని చారుతర కల్పనా చమ, తృ్భుకు లొప్పంగ స్వతంత్ర కృతులుకిన్ని, 

"కెనింగించితివి కష్టమున కోర్చి తూచాలు, చెడకుండం గొన్ని సంస్కృత పు( గృతులు, 

నిరచించితి వభేద్య విషయ 'సంభుటితమ్ము, లగు (ప్రైఢకావ్య గూ భార్ధములను, 

కలము గొన్నది సుత తుది గడియ దాంకు జీవితం బెల్ల శారదా ప 

ఛారవోసిత్వి సాటి యెవ్వారునీకు 'ప్రాజ్ఞస త్తమ! వేంకట రాయకా స్త్రీ? 

అని చేను భూసింపలేదా * అట్లని గుణదోన. విచారమున సత్యము కప్పి 

పుచ్చుట యెట్లు 1 అభిమానమున తప్పులను కప్పీపుచ్చి గొప్పచేయుటయుు, ఈర్జ్యూ 
సూయలవలన, ఒప్వులను గూడా తప్పులుగా చెప్పి దెప్పటయు (పొజ్జులొప్పు పని 

"కాదు గడా ! వే, “వేం, కాడ గారు ఫూజ్యులౌదురుగాక వారి దోపములు ఫూజ్యము 
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లగునా * వారి (గ్రంథము లన్నియు దోషబహుళ మగా నున్నని, ఈనాడు 

పిన్న లుం “పెద్దలు పండితులు- పామరుల్కు ఎల్లవారును శా స్రీ గారి (గ్రంథములలోని 

అచ్చుతప్పులను గూడా ఒప్పులుగానే భావించి శా స్త్రీగాకియెడ గల (ప్రనూణబుద్ది 

వలస అపరిశీలితముగ నే (గ్రహించుచున్నారు. అందుమూలమున భాస కళంకిత వుగు 

చున్నది. ఈ యెల్ల విషయములను లోకమునకు తెలుప్పు కలపతో తయారుబేసిన 

మచ్చుతున శే. ఈ సారంగధర చరిత్ర, అందువల్లనే యిందు అల్బాల్బ (ప్రమాదములు 

సై ముజ్జగింపబడక యథావకాశము.- ఎ తీచూపబడినని. ఈ సారంగధరక్ష జరిగిన 

సంసారము వారి తక్కిన యైల్ల్మగంథము లకును జరిగిననేగాని భొహకు కలుగు 

చున్న శెట్టి తొలగదు, అంతేవరకును ఆ కృతులనుండి 'పాఠములను (గహీంచు 

"పెద్దలు (పతి పదమును పరిశీలించి (గ్రహించుట (శ్రేయము, 

౧౪ కథాపాశస్త్యము 

సీలరతమణమునకుగా ఘోేరశితీకు గురియైన సారంగధరుని పవిత్రచర్శిత్రము 

“తెనుగువారి యుల్ల ములను కొల్లగొని ది్టపదలుగ్యా పదములుంగా, పద్యములు గా, గద్య 

ములుగ్కా చాటువులుగ్కా నాటకములుగా బహుముఖముల (ప్రకటితమై (ప్రళ సీ 

శెక్కి_నది. సారంగధరుని కథను గౌరన, బాణాల శంభుదాసు, కూచిమంచి హు 

ద్విపద కా వ్యములుగా (వాసినారు. (పొాచ్యలిఖిత ఫు స్తకభాండాగారములో “పర 

రానుకని' కృతమగు డ్విపద కావ్య ముకటి కలదట,. సముఖము Sars 

డీకథను గద్యముశా రచించినట్లు - 1942 వ్ర 5,1,0 - శతెలుగుపెక్న్టు - 
పు, 170 లో శెలుపబడియున్న ది సి గరగర అను లింగ గారి (వాసిన యత 

గానము (గుజిలీఫు _సకముు ఒకటి ప్రచారములో నున్నది. ట్టి వికాఖనుండలములోని 

“మురు వాడ) (గ్రానువాసీ “పస కాడ Se యను సా లెకలస్థుడు సారంగధర చరి 

తను పొటగా పొడినాడు, ర్థి శ్రీల సార స్వతములోని సారంగభరచరి్ర పాటలు 

శిండు శీ చింతాదీపీకులుగారు (పకటించినారు 

మారవి కవికృత భాస్కరశతకములోని, 

“అంగన. నమ్మరాదు కనయంకెకు రాని మహా బలాఢ్యు వే 

. భంగుల మాయలాడ్డి చెటుపం దల'పెట్టు; విచేకియెన సా 

చాచా హా. తిమ్మకవి సరయిన చరిత్ర కల్ 
[ఈ ఫు సక మును శ్రీ చింతా దీమీతులుగారు నాకు దయచేసిగారు, 

థీ చూ, గ్ క (పుః 3.౨.౨.) 

ర్డీ చూ, గి వ్యా, (ఫు ౨౫౩). 



డీ 

రంగధరుకా బదంబులు కరంబులు గోయయం చేయం దొల్లి చి 

(తాంగి యనేకముల్ నుడువరాని కయు క్రులుపన్ని భొస్కు రా. 

అను పద్యము సౌరంగధరుని కథకును తెనుగువారి నాదయములకును గల 

చిరకాల పరిచితిని సువ్య క్రమ చేయుచున్నది. 

౧౫ కథాపారంభము 

ఈ సారంగధర రచనకు మూలము గౌరన నవనాథచర్శిత మని ఇెప్పితినిగదా, 

వెంకటకవి కథాసరణిని గూడా ఆ (గ్రంథమునుండియే (గ్రహించినాడు. కాని ఉప 

(శ్రమణోపసంవోరములలో కొన్ని యంశములను తొలగించినాడు, కథా ప్రరుషుల 

నామములలో కొన్ని మార్పుణేసీ నాడు, వానిని (క్రమముగా చూపీ అందువలని గుణ 

దోపుములు కూడా వివరిస్తాను. నవనాథచరి.త్రమన కథా(ప్రారంభ మిట్లున్న ది, 

శివఫ్టుతుడగు మిననాధుడు తండ్రి యాజ్ఞను పొండి భూలోకమునకు వచ్చి, 
“కాలిం బంగాళ. .కోస లాడి దేశములు చూచుకొనుచు వచ్చి వచ్చి మాళ్ళవబేళ 
మును చొచ్చి, “ఆబేశప్రు రాజు “రాజమయేంద్రుడు' మంచివాడనియు ఆతడుండు 
“మాంధాతపురము* దర్శనీయ మనియు అచటి జనులవలన విని చూచు 'జేడుకతో 
ఆ ఫురమున కరిగి అందు కొంత కాలముండి పీమ్ముట్స అచటికి సమీ పముననున్న 

కొండగుహలో వాసమేర్నరుచుకిెని, యోగాభ్యాసమున కాలము గడుష్రచుండెను, 
మీననాథుడు తేన జాడల నొరు లెరు కుండుటకై మారువేసముతో ఆలమందలకు 
పోయి- పొ లడిగి పుచ్చుకొనుచు 'దేవాయా(త్ర సాగించుచుం డెను. కొంతకాలమునకు 
రాజనశేర్మదుని పసులకాపరి యగు ఒక గొల్లవాడు మిన నాథునికి భక్తుడై (పతి 
దినమును సూర్యోదయ వేళీ కు = కమ్మగా కాచిన ఆవుపొలు తెచ్చి యిచ్చుచుండెను, 
గొల్లని భక్తికి సంతుష్టుడై మోననాథు డాతనియెడ మిగుల దయగలిగ యురి డెను... 
అన్న తర్వాతే. ఇట నంత రాజమహేంద్ర భూవిభు(డు, .. రాజ్యము నీయు 
చుండెం గొడుకు నొక్క_రుని, ..బడయంగ మదిం గోరి, , పొర్వతీరమణు, . నా; శ 
యించి” అని సారంభర కథా(ప్రారంభము, తక్కిన కథయంతయు ఈపద్య కావ్య 
మున నున్న మ్మే. 

"వేంకటకవి మత్స్య నాథుని మాట యత్తిలేదుు గొల్లని గొడవను తడవనూలేదు, 
అందువల్ల (ప్రధానకథ కెట్టిభంగమును లేదుగాని, 

తనగుహాలోపలకొ నిలిపీ తామును (గోల జిక్కినట్టి చి 
కని తేరిపొలు దానప్రుడు కంఠముమోవలం (ద్రావంజేయ్య? (3-౧౯) 

అన్నచోట ఈఈ తరిపాలు ఎక్కడివి శ” అన్న శంకకు సరియెన సమా నను 
br అంతమాత్రమే, ui ల ౮ స్ట 
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౧౬ కథారంగము 

గారనకృతిలో కథారంగము 1 మాళీవదేశమున 2 మాంధాతపురమనియా, 

ఆప్రరమున కధిపతి రాజముెహీందు డనియు నున్నది: 
IMEI 

ఇక్కడ వెంకటకవి ఒక చిన్న పోకిరి పని జేసిచాడు. ఏమనగా 4 మాళ్ళన 

జఉశయను మాళీ వజేశయుగానే యుంచి ('మాంధాతప్రురము ను “రాజము"హీంద్రము 

నను, “శాజమహీాంద్రుని- ్కరాజన లేం దుడుిగను మార్చి నాడు, అంతేకాక ఆ రాజ 

నశేం్మదునికి “రాజరాజనరేందుడు, “'రాజరోజు అనునవి పర్యాయ నామము 

లన్నాడు, 

గీ, మహిని రాజన'రేందు(డు, మాళ వపత్సి 

1 రాజరాజనశేందుడ్కు రౌజరాజు 

నన చేశెన్నికకు నెక్కి యతిశయిల్లు 

నింద విభవుండు ఫ్ఞ రాజము హేంద్రవిభుండుం (౧-౫) 

Uftindustan and Dukhan were divided into four kingdoms. 

Gurjara westword. Malwa ceutrical. Gauda (Bengal and Bahar) 

eastward and Lat:swaraj south word శ ete” (చూ (బౌ “లాటజేళము.?) 

2 “మాంధ్ధాతప్రురము కథా(పరయోజనమునకయి కవ కల్పించినది వాదు, ఇంపీరి 

యలొాజిటియర్ అఫ్ ఇండియా ౬ అను (గ్రంథమున మాళీవడజేశమున నర్మదానది 

యొడ్డున మాంధాతపురము కలదని (వ్రాయయబడియున్నది. అది గొప్ప పుణ్య కే త్రము, 

అక్కడ స రాలా “వంక టి కలద6ంటం౫” (8-5-22. అం(ధసారస్వ తాను బంధము) 

బే, (ప్రభాకరశా డ్రి 

మాళవ దేశాధిపతియు, ఉజ్జయినీ ప్రురాధిపతియా, శృంగవంళ సముద్భ - = 

వుండును నగు రాజరాజనశేందు' డొకడు కలడనియు, అతనికిని కుసుమ సెటి కూతు 

రికిని సంబంధించిన కథ యొకటి మార్కండేయ ప్రురాణో త్తరభాగమున కలదనియు, 

త్రీ చిలుకూరి వీరభ(ద్రరావుగారు (వ్రాసినారు. (చూ, రాజరాజనర్రేష ద పట్టాభి 

జ్జ సంచిక, పు, ౧౪౭ 

శీ రాజముహేౌందవిభుడు. అనగా రాజమయేంద్రము యొక్క. (ప్రభువు అని 

యర్గము, ఈ యర్థమును గ్రహింపక జే చే, క స్తీగారు అసమంజసార్థమును "చెప్పీ 

నారు (చూః వ్రు, ౧౧ 
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రాజరాజనశేందుడు; రాజరాజు; రాజమెహేందుడు అను నానూంతరములు 

గల రాజనశేందుడు ఆం్రజేళమున రాజమహేంద్ర (వర్ళయునకు (ప్రభువనుట నుప్ర 

నను కావున వెంకటకవి శేసినమార్చు - అదాటున విన్నవారికిని - కన్నవారికిన్సి 

సారంగధర చరిత్ర ఆం భబేశమున రాజమేాంద్రమన ణ్ రాజన లేంద్రునియింట నే 

(పవృ త్తమైనది కాబోలు నన్న (భ్రాంతికి హీతువగుచున్నదిగదా + కాలక్రమమున 

మౌళవదేశముమాట మరుగుపడిపోగా . ఆ కథ అంధధ్రదేశమున జరిగానన్నదీయే 
సీదడాంతముకాగా . రాజమహేంద్రమున “సారంగధరుని మెట్ట); “చిత్రాంగి మేడి 

6రత్నాంగి మేడ) వెలసినవి, అయితే పరిశీలించి చూడగా ఆ 'మెట్టి ఆఈమేడలు? 

రాజమీందమున వెలయుటకు కారణము వెంకటకవి తన రచనలో చేసిన యీ 

చిరతుకమార్చు కాదనియు సారంగథరునికథ నిజముగా రాజమెహారదమున నే 
జరిగినట్లు చెప్పు (వాతలు వెంకటకవికాలమునకు ముందే కలవనియు నేర్పడుచున్న ది, 

(కీ. శ. 1560 [ప్రాంతమున గ బాలభాగవత మను ద్వీపదకావ్యమును రచించిన 

దో నేరు కో చేకుకవి, నిమలాదిత్యుడు భానుముతియందు రాజరాజనశేందుని గానె 

ననియు ఆతడు రాజమాహీందివరంబను పేరి రాజధానిం గట్టించి వేగ దేశం బేల 

ననియు, . 

“ఆ రాజమణి కార్యండగు పెద్దదొడుకు = సారంగధరు6 డతి కాంతుయడైయాండి 

ఆస క్రిం చినతల్లియైన చిత్రాంగి = చేసిన యాపద జెచ్చెరయగడచి 

అనఘుండౌ చారంగి యను సీ సిద్రుడయో్య! 

ననియు వాసియున్నాడు, కావున సారంగధరునికథ రాజమహేంద౦వరమున 

శీనాడో ముడి"పెట్టబడినది. అట్టి చిరకాలబంథమును వదలింప గొంకియ్సు కేవల 

మసత్యమును లిఖింప జంకియు కాబోలు కేమకూరకవి “సారంగభరునికథ జరిగినది 

({ రాజనుహీ పాదమున రాజనశేందుని యింట సే అనిచెప్పి (అశ్వత్థామా సాతేః -కు౦జ 

రః, అన్నట్లు) “అయితే అది మాళవ జేశములోో) అన్నాడు. 

$f ఈ గంథమును శ్రీః కే, రామకృష్ణ య్య పంతులు గారు నవనాథచరిత్ర 

వీరికలో ఉఊద*వారించినారు, 

(చే. వేం, కాస్త్రీగార్క (సారంగ = విజ్ఞ జ్జ ప్లీలో “ఈ. ,.క థాపురుషుల 
రాజమహేా బారద్రవరము "నేలిన రాజరాజనశేంద్రుడును. తత్సు త్ర (డు సారంగధరుండు 

నని యాంధజేశమున వాడుటకలదు. కాని ఈ (గ్రంథమందు ఈ రాజఠాజనశేం 

(ద్రుండు మాళవరాజుగా చెప్పబడి యున్నాడు? అశ్నారు. 

డ్రి 



0 

ఇక వెంకటకవి (గంభమునకు చెనుక పొడమిన సారంగధర చరిత్రలలో మాం 

ధాత పురముతోపాటు మాళీవడదేశముకూడా మాయ'మెపోయినది, 

రాజరాజనరేంద్రుడు మౌళే వరాజుగా నే కాక్క రాజమాహీం దము శేలినచా 

డుగా కూడా చెప్పబడియున్న సంగతి శాస్త్రీ గారికీ "తెలియ లేదుః 

నవనాధచర్శిత్ర పీఠికలో శి రామకృన్గ్ల య్య పంతులుగారున్ను సారంగధర 

చరిత్రమును (ప్రబంధము'గా రచించిన వంకటకవిగూడ సారంగధరున కాంధ్ర దేశ 

ముతో. ..సంబంధ మున్నట్లు తెలిపియుండలేదు. ఈకడును గౌరనవలె రాజనశేం 

(దని మాళవపతిగానే వర్చించియుక్నాడు' అన్నారు. 

6.56.22 ఆంధ్ర సౌరస్వతౌనుబంథములో *సొరంగధథరునికథి అను 

వ్యాసములో (బ॥ వేటూరి ప్రభాకరళ్యాస్త్రీగా రిట్లు (వాసియున్నారు, 

“చేమకూర 'వేంకటనాధథు( డను కవీశ్వరుడు ఈ సారంగధర కథే యప్పకవి 

కం నలువ దేండ్ల ముందు (ప్రబంధముగా రచించినాడు. అందు సొరంగథగని తండ్రి 

రాజమహేం(ద్రుడు = మాళ్ట్ళవపతి యని యున్నది, పద్య ముదాహరించు చున్నాండను,: 

గీ, “మప్లాని రాజమహేంద్రుండ్కు మాళీ వపతి, 

రాజరాజన'కేందు(డు, రాజరాజు 

ననర్గ6 బేశిన్ని కక "సెక్షి యతిశేయిల్లు 

నింద విభవుండు రాజమహేందవిభుండు 

ఇంతవజకు జరిసీన పర్యాలోచనము వలన 'సారంగధరుండు రాజమహే౦(ద్రవరపు 

రాజరాజనశేందుని కొడుకనుట కాధారముగా నగపడిన యహకోబలపండితీయము 

నప్పక వీయను న్మ పమాణను లగుటయేకాక యాతడు రాజమ”"హీంద్రవరమువాండే 

కాండని (ప్రబల నిషేధనుకూడ లభించినది.” 

('ప్రభాకరళా్రి గారు కూడా పద్యార్థ మును పరిశీలించి (గ్రహించలేదు, 

వీ-9కరా వ వచనములో “మాటవాసీ గల రాజవహేం[ద్రవాసి? అని యున్న 'సంగతి 

గమనించినట్టును లేదు. అడి యట్లుండ గా, వా రుదావారించిన పద్యములో . 

మొదటి పొదమున “రాజనుహేర్మద్రుండు) తుదిపొదమున “రాజమ హేంద్రవిభుండు 

అని యితువురున్నారు. రాజమహేందుడు - నూళవపత్సి సరే, మరి పద్యాంఠమున 

పొదుకొనియున్న “రాజమహేంద్రవిభుంి డెవడు * ఆ పాఠమును బా శే (ప్రతినుండి 

గ్రహీంచినారోగాని చేను చూచిన (ప్రతులలో “రాజనశేందుండు - మాళ్ళవపతి' 

అనియీ యున్నది, అంతేకాదు; "వెంకటకవి (గంధములో రాజుకు “రాజమాహీం 

రుడు! అను పేరు లేనేలేదు, 



శ్రీ] 

(జే. వేం కా్ర్రగారు (ప్రకటించిన (పతిలోో బా, శంభుదాసుడు మాళవ 

'దేశముమాట యొత్తక రాజరాజనేేందుడు రాజమహేంద్రవరము. నేలిన (ప్రభువని 

మాత్రమే చెప్పీ నాడు... 

“చతురుడు రాజరాజనశేందుం డపుడు- రాజమాహేందవరంబు చెన్నారు 

రాజధానిగ నెల్ల రాజులు గొలువ- ఏకచ్మక్రంబుగా శేలుచు.? (ఫు, ఓ కి) 

శంభుదాసుడు “రాజమాహీం దము? ను “రాజమహేంద్రవరము గా సవరించి 

నాడు. అయిత్సే అతడు సారంధరునికికన్యను వెదక బోయినవారు. = (మాళవ 

"నేపాళ మగధ పాంచాల- చోళ మత్స్య పుళింద శూరసే నాంధి దేశముల జరించి 

నట్లు చెప్పినాడు. అందువల్ల అతని “రాజమహేంద్రవరము మాళ్ళవటేశములోనిది 

కాదు సరికదా ఆంధ్ర దేశములోని దిన్ని కాదు మరి యెక్కుడిదో 4 

కూ. తిమ్మకవి యీ సౌరంగధటనికథ గోదావరియొడ్డున రాజమహేంద్ర 

వరములో-నే జరిగినదని స్పష్టముగా లిభఖించినాడు; చూడండి, 

“తిలకింప గొతమోతీరచదేశమున- సేతు కాశీముఖత్నేత్రంబులట్ల 

భూతలఖ్యాతిబేం బొదలుచుం గోటి _ లింగ తీర్థ స్నానలీలలం బొంపె (1) 
సంగి మార్కండేయ శంభుపదాజ్ఞ- ఫూజావిధ (ప్రావ్లీ పొసయ చెసంగు 

రాజమహేర్శద్రవరంబను వీడు- ఆవీడు పాలించు ననయంబు చేల్సు 

టా వీ డితని కంచు నర్జులు వొగడ- రాజరాజనశేంద రాజన్యవరు(డు.” 

ఇక నిటీవల బయలు వెడలిన వ్యాఖ్యానములలోన్సు కావ్యములలోను, సారం 

ధరుని కథ అంధ్ర దేశమున- రాజమ హేంద్రవరమును జరిగినట్లు వర్షి, ౦పబడుటలో వి౦త 

యేముండును ? 

1 18522 అంధ. సారస్వతానుబంధములో జే, (ప్ర శా(స్త్రీగారిట్లు 

(వాసినారు.. “(ప్రాచ్య లిఖిత ఫు సక కాలలో, చొ. శం ద్విపద సారంగధర చరి 

(రీమా కేతికిం జిక్కింనది. అది యేక (ప్రతుల పాఠభేదములతో (బౌను దొరగారు 
(వౌయించినది, అందు సౌరంగణధరుండు రాజమహేంద్రము వాడని కానరాదు, 

_అనేకప్రతుల పొఠళ్లేదములను వారు (వ్రాయించిరి, ఏ (ప్రతిలోను రాజమహేంద్రము 

(ప్రస్తావము కానరాదు. మహోఫాధ్యాయ శీ) వేంకటరాయ శాస్త్రలుగారు మ్యుద్రిం 

చిన (ప్రతిలో రాజమహేంద్రవరము వాడని యున్న దీ. (ప్రాంత గుజిలీప్ర స్తకమును 

జాచి వారు పునర్ముద్రణము చేసినారు. ఆ పుస్తకములో. నుండెనేమో, తాళ్ళ 

పత్ర (ప్రతులలో “గానరాదు,ి 



రీ 

వహఠయోగప్రదీపికా వ్యాఖ్యానములో. క్ర రాచకొండ అన్నయ్యశా స్త్రీ 

గారు = (మక్స్యేందశాధుః డా చారంగిని యను(గ్రహీ౦ చెను. ఈ మక్స్యేంద 

చారంగుల వృత్తాంతము అంధధ్రదేశమునందు (ప్రచలికేమై యున్న సారంగథరచక్నిత్రమె 

యుండంబోలుి (ఫు పేటి నన్నారు, 

§ కీ శే వంగూరి సుబ్బారావుగారు సారంగధరునికథ రాజమహేంద్రవర 

మున జరిగినరే భావించినారు. 

నా మిత్రుడు కవికోకిల జి, జాహువ రాజమహీంద్రవరములో- చిత్రాంగి 

మేడలో ఇప్పటికిని పొవురాలు మూలుగుచున్న వంటాడు; వినండి, 

“తొలి సొరంగభరుండు వట్టి యపవాదుకొ 'సెత్తీవె6 దాల్చి క్ట 

తులపొలెన విహెదగాథ వినలేదో నీవు చితాంగి మే 

డలలో మూలుగుచున్న విప్పటికిం గూడకా బావురాల్, నీతికిళా 

బలిమై పోయిన రాజనందనుని దౌర్భాగ్యంబు నూహీంప్రచుక,' 

= గబ్బిలము, 

ఇట్లు సారంగధరునికథ తొలుత మాళ్లీవదేళమున- మాం ధాతప్రురమునబుట్టి, 

రాజమహేంద్రము మార్గమున అంచెలమిద ఆంధ్ర దేశమునకు దిగి రాజమౌాహీం, ద 

వరమున ఇరవుకొన్న ది. అంతతో ఆగనదా 1 గుంటూరుమండలమునను (ప్రతిఫలించి 
గులకరించినది. [గుంటూరుజిల్లా. పల్నాడుతాలూ కాలో కృవ్ణదరీని (సారంగుపలైః 

యని ఒక చిన్న([గ్రామమును దానికి సమిపమున 6సారంగధరగుట్టి యను చిన్న 

'శొండయును ఆ కొండమిద సారంగథరుని కాళ్లు చేతులు ఇండింపబడెనన్న కథ 

యును కలవు. కొంచెము (శమకోర్చి విచారించినవో అందుకు తగిన స్థలపురాణము 

కూడా ఆ (ప్రాంతముల లఖింపవచ్చును. "నెల్లూరు మండలమునను, కోవూరు తొలూ 

వా ఈతలో హా. తన్ని ఫారంగధర చత్రన సరో ద్రాక్తా 
ఇట్టన్నారు. 

“చిరకాలమునుండి వ్యాపించి సౌరంగథరుని మెట్ట మొదలగు చచిన్నూములు 

గూడ గలిగియున్న యీ కథ సత్యమే యని స్థాపించుట కీ కావ్యము (ప్రబల 

సాడ్యుము కావలసిన యవసరము శేకప్రోయినను... లౌజరాజు గాధలు తిమ్మకవినాటి 

శకెటు స స పలారమునరదున్నుని కరక నరకం నిడి యాధారము కాగలదని నమ్ముచు 

న్నాను. (ఫుః 93౩. శ) 

ల + ఈ సంగతిని నాకు (| మద్దులపల్లి గురు బ్రవ్మాశర్మ శారు దయతో 'కెలిపి 



ల్కీ 

కాలో చిత్రాంగకోటు రత్నాంగకోట అను (ప్రదేశములు 'వెలసినవిగాన్సి ఎందు 

వల్లనో సౌరంగధరుని కథ మ్మాత్ర మా (ప్రదేశములకు ముడీ పెట్ట బడ లేదు, (ఇట్లే 

సారంగథరుని కథతో 'సంబంధములేని రత్నాంగ మేడ - చిత్రాంగి మేడ... యున్న 
స్థలములు కన్నడ దేశములో హంపీ సమిపముననున్న కంపిలి నగరము (ప్రాంతమునను 
గలవట |! 

ఇంకీకును చెప్పవచ్చిన జేనుంశే 1 మహాత్ములకథలను - మహాపురుషుల జీవి 
తములను తమతమ అఖిజనములకు _ అనువగుచో అన్వయములకును, అతుకు పెట్టు 

కొని యానండించుట మానవస్య భావము, (ఇందుకు బమ్మెరపోత రాజును ఒంటి 

మిట్టకు లాగనజూచుట్స f గజేందమోటీణము (రాజమం డికడ) నోదావరిమడుగు 

లేచే జరిగినదనుట్క మొదలగు తార్యాణలు మనమెరిగినవి యెన్నియేని కలవు 

గదా) చేమకూర “వెంకటకవియును అట్టి యానందలేశము నభిలషించియే _ అలాటి 

చిన్నమార్చును బేసెనేమో యని తోచుచున్నది, కానిచో గొరనకభను యథాశు 

రము (హీంచినవాడు _ ఆపేర్తలను మాత్రము మార్చవలసిన అక్కారయేమి 1 

సారంగధరచరి త్రమును చెప్పు (గ్రంథములలో ఇప్పటికి లఖించినవానిలో గా, 

సవనాథచరిత్రమే (ప్రా-చీనతమము. అది 15 వ శతాబ్టిపూ ర్వార్దమున రచింపబడినదని 
"పెద్దల సిద్ధాంతము. గౌరన తౌను ఆ నాధచర్శితీమును శ్రీగిరి కవికృత పద్యప్రబంధ 

మునుబట్టి రచించినట్లు చెప్పుకొన్నాడు. 

“అపర్క శివమ్నార్తి సంతత శ్రిత కల్పతరువు, ఘనము క్రి కాంకభ్టికా వృత్తి 
ఛాయ డనుపమం'బైన మహా వై భవ౦బు. దనర. . .గొలువుండ్సి. నవచాభవరుల ప్రణ్య 

(ప్రవర్తనలు పరణ శీగిరికవి పద్యబంధముల విరచించినా డేది ద్విపద కావ్యమునం.. 

జెస్పింపవలయు ౨. ౨౨ ౨... చెప్పీ కమలజ విర్ణుసేవ్యమానునక్కు శీ) -శెలపతికి.. 
అంకితం బొనరింప్రునునుచు తొంబూలంబు లొసం్కి శారవించుటయ్యు. , శ్రీ మల్లికా 

ద్ద శీంచవా జేవు పేర నే నొనరించి (పీయ కథానూత్రి- "మేరీతిననిన, ౫. (నవ 

నాధ, ప్ర. 7 

1 చూ. నవనాధ, పీఠిక. ఫు 22 V1 

శ గజే్యద్రమోతీణము గోదావరిమడుగులోనే జరిగిన దనియు, గ జేంద్రాకృతి 

గల కొండ యిప్పటికిని అకథను నూచించుచు (రాజమండికడ సే ఆనుడుగు ఒడ్డు 

ననే యున్నదనియు శ్రీ గరిమెశ్ట్ కృష్ణమూ ర్రి పంతులుగారు ఆ (డిస్తి ట్టమునసబు) 

చెల్లూరిలో ఒకనాటిసభలో సభ్యులకు విన్నవించి నారు, 



ల్క్తీ 

(శ్రీగిరికవి పద్య(ప్రబంధమును పఠించు భాగ్యము మనకు ఇప్పటికి లేదు, కొన 

ఆం దీ సారంగునికథ యేదేశమున- వ ప్రదేశమున ఎట్లు (ప్రవృత్తమెనట్లు చెప్పబడి 

యున్నదో “తెలియదు. మనకు గౌరన కృతియే ప్రమాణము: చానిసి బట్టే wes 

చరిత్ర +మాళీ వదేళమున- మాంధాలేప్రురమున జరిగినట్టు భావించుటయే సమంజసము, 

అప్పకవి, సారంగధథరుని కథకోను- నన్న యాం ధఫక్కి_కిని పొత్తుక లిపి పొలిపిన గాథ 

కలలోని వార్త గావున విశ్వాస్యము కాదని ey కోరాడ రామకృష్ణయ్య పంతులుగారు 

నవనాథం- పీఠికలో విపులముగా విమర్శించి చెప్పినారు గావున ఆజోలి యిక మన 
క్షక్ష్ర_రలేదు. 

ఒక్కమాట, వే, వేం, కా న్ర్రగారు 'నుణజీ యీ కథకు మూలమనందగ 

సట్టిది చొరంగి యను మవాపురుషునికథ గ్టీ నాథచర్మిత్రములం దిట్టున్నది* అని 

భు లేశ్వరవృత్తాంత మొకటి యుదాహరించినారు... (చూ సారంగ పీఠిక) 

అందు సౌరంగభరుని కథ పోలికలున్నవి, అంతేగాని వేంకటకవి రచన కది 

మూలముకాదు. గౌరన నవనాథచర్శిత మే వేంకటకవి సారంగధర కథక మూలము, 

౧౭ చిత్రాంగి 

గారనకభలోను, అమే యీ పద్యశకావ్యములోనుగనాడా. “చ్మితౌంగి? రాజ 

న'రేందుని ఉంపుడుగ క్తెగే ఇస్పబడినది. 

సుబుది మాటలు, 

స్ట “కటకటా నీవెబుంగని నీతికలబె * 

అలలకు చెలయాండ్లకు మదిని 

కలకాలములును నెక్కడివి నిల్యడలు, ” (నవ = వుం £1.) 

క 6చ్మితాంగి తల్లి నాకనియె దకట 
వారకాంతఠల కెందైన వావిగలదె (22 (ఇందు = ౨-౨౫) 

ఖీ శ్రీల పాటలలో ఈ కథ మాళీవచదేశమున జరిగినశ్తే అ సిద్ధన 

గాడు Se హీ స్రీనాపురి మన్నాడు. 

1 అప్పకవి (వాత ననుసరించి అహోబల పండితుడును- “రాజరాజ తనూజాత 

స్పారంగథరబాలకః, స కృతః పాణిపాదేన రహితోఒజనిహేతున్వా మళల్స్యేంద్ర 
నామ సిదేంద. మహీమ్నా దాం అన్నాడు. (మా, అహో, పం, పీఠిక 

67.68.) 

§ ఈ చాథచరిత్ర "సువరు (వాసినదో వారు చెప్పలేదు, 



ల్ర్ 

బాణాల కంభుడాసు. డీచ్మిత్రాంగిప్మాత్రవిషయమాన కొంత చిత్రకథ కల్పించి 
నాడు, సారంగధరునికొరకు (వ్రాసి పంపిన చ్యితాంగిపటము తనభేతికి రాగ్కా రాజ 

నశేంద్రుడు చూచి మోహీంచి, - 6 ..అచ్చటికి క త్తినిబంపి? వివాహ కార్యము "నెరవేర్చి 

1 చితాంగిని తనభార్య గా చేసికొ నెనట. పీమ్మట చిత్రాంగి తన వెలికత్తెిలతో - 
“పటములో (వాసీన బాలుండు గాడు - ఎటువంటి దీసుద్ది యెతియంపులి డ"నెనటి 

అపుడా బేలికత్తెలు - (పటములో లిఖింపబడినవాండు పట్టపు దేవి రత్నాంగి కొడుకు. 

సారంగభరుడు = నవమన్మథుడు” అని చెప్పిరట, చిత్రాంగి తన తల్యవాతకు చింతించి = 

“కలిత సుందరమూ రిం గన్నులంజూడ = సమయంబుం దలపోసీ సారంగధరుని = 
రాకం గోరుచు నుండెనట, తరువాతి కథ యంతయును సమానమే. 

కూచిమంచి తిమ్మకవియు చ్నితౌంగిని రాజకన్యగను- రాజుభార్యగను, 
భావించి నాడు, ' అందువల్లనే, సారంగధరునిబేత, “పరికింప నెజరొచ పడంతు 'లెందైన- 

ధర నన్యపురుషులం దలంపంగోరుదుకె 1? అని అనిపించినాడు. కాని చిత్రాంగి 
రాజకన్యయు ఇల్లాలును నెనచో, అట్టి కను వేదురును - అంతటి గయ్య్యాళితనమును 
అఆమెయెడ కలుగ జెప్పుట యొప్పదు సరిగదా బుద్దిమంతు డైన సుబుది ఆ యిలాళి 
శీలమును ముందుగా - అకారణముగా- అంతగా శంకించి _ “అక్కడో శేశినచో “డు 
తప్పక కలుగు) నని చెప్పుటయు - సారం౫భరుని యత్నమున కంత-గా అడ్డ గాళ్లు 
'చేయుటయు, అనుచితక్మప్రసంగ మనిపించుకొనునుం కాబట్టి శంభుడాసుడు "చేసిన 
సవరణ సరసయమెనదికాదు, తీదనుసారి తిమ్మకవి రచన రుచిర మైనదికాదు, 

౧౮ా మంజువాణి 
గౌరన సౌరంధరుని భార్యపేరు “మంగళాంగి? యన్నాడు, తన కల్చ'నా 

చనుత్కృతికి అనువుగా లేదని కాబోలు నెకటకవి *మంగశాంగి'ని 'నుంజువాణి'గా 
మౌర్చినాడు, (చూ, ౧-౬౦.) 

౧౯ా ఉససంహారము 

గౌరన కృతిలో చివర సారంగధరుడు మేం ద్రుని నిగ్రహమునకు. గురియై 
పిమ్మట అను(గ్రవామునకు పాత్రమె తరించుటను తెలుపు కథా భా్యాము' చక్కని 
రచనకలదీ కొంత కలదు, నీతిమార్ణము నే కాక నివ త్తీమార్హమునుగూడా మనను'కెక్ళ 
బోధించు ఆ మంచి ఘట్టమును "వెంకటకవి _యొందువలనో బాలా 'సండేపీంచినాడు. 
'చేదాంతబోథ కావ్యశిల్బమునకు తగినది కా దనుమతమునకు చేరినవాడేమో అతడు + 

7 సిద్దనగాడుని యవీగానమునను, శ్రీల పాటలలోను 'సూజడా చిత్రాంగి 

రొజు 'శెండవభార్య గానే ఇఛెపష్పబడినదీ, | 



ర్కి 

౨౦ మ ల్చ్యేందినాథుడు 

గౌరన సారంగథరు ననుగ్రహించిన సిద్దుడు 6మోననాభు డనియు ఆతడు శివ 

తనూభవుడనియు చెప్పి ఆ మినశాభుసే అందందు “మత్ర్య్య'నాధథు' డనియును వ్యవవా 

రించినాడు. మిన మత్స్యశబ్దముల కర్థమున భేదము లేదుగాని మిననాథుడు - మత్స్య 

నాథుడు భీన్న వ్యక్తులు, 

“క్రీ ఆదినాథ మక్స్యేంద శాబరానంద'భైరవాః 

జారంగీ మిన గోరత్ విరూపాత్ బిలేశయాః,” సాఠయోగ ప్రదీపిక, (1-5. 

అందు | నల్స్యేంద్రనాథుడే శివతేనూభ వుడు, { మాననాధుడు మ ల్ఫ్యేంద్ర 

నాథుని కుమారుడు. మురుడీనగరపు రాణియైన “మై శాకినియందు కలిగినవాడు, పరి 
శీలింపగా నాథ పంథకు చేరిన నాథ పరంపరలో | ప్రథముడును. (పభావవంతుడును 

మ క్ఫ్ట్యేంద్రనాథు డనియే యేర్పడుచున్నది. హా ప్ర, క ర్హయైన శ్రీ స్వాత్మారాను 

యోగీందుడు, మ్స్యేందు నిట్లు స్మరించి నాడు, 

(నాధ విద్యాం హ్ మ త్యేంద్ర గోర కొ ద్యావిజాన లే 

స్వాత్మారామోఒథవా యోగీ జానీతే తక్స్రసాదతః. 

'వాధయోగమున మ ల్స్యే్యద్రనాథుని పేర ఒక యాసనముకూడా కలదు. (ఫు, 18) 

మ ల్న్యేంద్ర నాథుని గూర్చిన (పకంస వారవనిలాసము లో ఇట్లున్న ది 

సీ, ౪ఏజేవిగొల్చి మ ల్యేయద్రనాథాదులు యాగ సంసిద్ధికి నొడయు-లెరి.” (పీఠిక, కి 

_ పారంగధరు నను(గ్లహించిన నాథుడు మ్స్యేందు డనియే వా, (ప్ర న్యాఖా 

తలు (వాసినారు, అందువలననే కాబోలు చేంకటకవి తన (గ్రంథమున మ ల్ఫ్యేంద్రునే 

"సేద్య న్బాడు, ఈ (గంధనుంతయు. పరిశీలించిళేమో ! వే, వేం శ్యాన్ర్రుగారు 

మిననాథుండు మక్స్యేంద్రుని కుమారు డనుటయే గాక “ప్రాచీన ము ద్రణములో 

| చూ. వొ, (పః వ్యాఖ్య. 

f చూ. బచ్చు రామన్నగు_ప్తగారి *నవనాథభక్తులచరితి (ఫు, 129) 

గుప్తగారు ఆ గ్య0థమును దుండికాజ కుమారుడేగు మాలూ పండితుడు మహా 

రాన్ట్ర భావములో “నోవీ? బదముగ విరచించిన (గ్రంథము ననుసరించి రచించిరట. 

మాలూ పండితుని రచనకు నూలము గోరీ సిద్ధుడు కీమ్యాళరి భామలో (వ్రాసిన 

(గ్రంథమట, (చూ, పీఠీక అంథములో = మక్స్యేంద నోరడ్ గవానీ జాలంథర 

కానీప భ ర్హరీవట సనన శేవణ చర్పటులు నవనాథులని శేప్పబడియున్నది, 



ర్? 

పారంగధరు నను హించిన భోగిని పేర్యానుటలో మక్స్యళబ్దము కొన్నిమాజులు 

మినళబ్దము కొన్ని నూబజులును గలవు, అయినను యతియందు మత్స్యశబ్దమే యుండుటం 

బట్టియా, చాొరంగిని రమీంచినవవాండు మ క్ఫ్యేందు(డ యగుటం౦బట్టియు అనామము 

అన్ని యెడలను మక్ఫ్యేం దనాభుడుగాశే యుండనోపు నన్సి చక్కని హెచ్చరిక 
(వాస్ నారు, 

౨౧ చొరంగి 

చౌరంశులు - ఒకరి కిద్దరు ముగ్గురు తేలిణారు. అందరును మ ల్య్యేంద్రుని 

మహిమభబే చేర్చడ్డవాశే. ఇందు సారంగథరుడు “చారంగి? యమ్మను, శా స్రీ గా 

రుడాహరించిన కథలో = చంద్రశేఖరుడు “చారంగియె నాడు. అస్త బరా, గుప్ప 

గారి (గ్రంథములోను కృ స్టైగరుడు) అను రాజకుమారుడు “చారంగిి అయినట్లున్న థి, 

(అందలి ర్ కథ అంతయు సారంగభరుని కథయే, కథా ప్రకుషుల చేరు మాత్రము భిన్న 

ములు) ఇ ట్లొకరికిద్దరు ముగురు చారంగు లగుట యెట్లు ఇంతకును “ఇారంగిియను 

పదమున కళ్ళ మేమి గి 

గుప్తగారి (గ్రంథములో. కృష్ణాగరుని కరచరణములు చతురంగ పీఠమున నరుక 

బజెననియు = అందువలన నతనికి చొరంగనాభుడను నామము "పెట్టబ'డె ననియు 
నున్న ది. చంద్ర శేఖరుడు “చారంగిియయిన విభమే సో క్యాస్ర్రీగారు చెప్పలేదు. 

గౌరనయును 'అతుదార వొరంగి యను నామ మొసం - నకి వానికిట్లు నె మ త్స్యేంద్రు 

'డెలమి* నన్నా డేగాన్సి అపేరొసగుటకు కారణము ఇెప్పలేదు.- అందువల్ల సారంగ 

థర చర్మిత్రము (వ్రాసీన కవు లితరులును చెప్పలేదు శజార్థమును బట్టి "నేనొక యూవా 

ఇందు. అందు. 

గ్థీ మాంధాత ప్రరము, (రాజమం దము) కాండిన్యనగ్గ రము 
రాజమీందుడు. (రాజనశేం|ద్రుడు) కే శాంగనృసాలుడు 

రత్నాంగి, (పట్టపు దేవి) మందాకిని. (మొదటి భార్య, 

సారంగ ధరుడు, కృష్ణాగరుడు, 

చిత్రాంగి, (ఊంపుడుగ శె) భుజావంతి = (మందాకినీ మరణా 
నంతేరను.. శెండవథ్ధార్య, ఈమె 
తొలుత కృృష్ణూగరుని కె యుడ్దేశింప 

బడినది.) 

గొల్లవాడు _ (తరువాత గోరతుకు,) నోరత్ నాధుడు, 

మ త్స్యేంద్ర నాథుడు, మళ ల్యేరద్ర నాథుడు 



ర్రి 

కోప తిని, (చూ, ప్ర గంగ) నా యూవామును బలపరుచు (వాకయుకటి యిటీవల 

వా, (ప, వ్యాఖ్యానములో ఇట్లు లభిం చిన డి, 

“హిందూస్థాన భావయందు శాళ్గుచేతులు తగిన మనుష్యూనక్ చారంగి యని 

"పీరు, మ క్ఫ్యేంద్రనాథాదు లరణ్యమున సంచరించు చుండినపుడు చారంగికి చారి 
దర్శనము కాంగా కాళ్లును చేతులును వచ్చెను. అంత ఇారంగి మ ల్స్యేంద్రనాథా 

దులు సర నలని (గ్రహించి వారికి శిష్యుండాయెను, ఈ చరిత్రమే సారంగధర 

చరిత్రగా మాటినట్టు తో ఇెడిని.? 

ఎెట్టయిన చని? చారంగులు ముగ్గురును పీనతల్లి మోహమునకు గురియైనవారే; 

ముగ్గురును కరపాదఖండన దండన కగ్ణమైనవార్వే ముగ్గురును మ ల్ఫ్యేంద్రుని మహి 

మచే మరల కరచరణములు పొందినవా స్వే అగుదురుగాక, మరి యీ ముగ్దరిలో 

నాథత్వమును పొందిన చారంగి యెవడు * “అసలు చొరంగి మన సారంగధరుడు; 

తక్కిన యిర్వురును నకలు చారంగులు? అనుకొనవచ్చునా $ ఈ సారంగథరుని 

కథవంటీ కథ కొంచెము మార్పుతో ) కన్నడభొనలో- (కుమార రాముని కథి యను 

పేరుతో కలదట ! ఆ కుమారరాముడును పీనతల్లి మోహమును గురియైనవా డేనట | 

అయితే వానికి విధింపబడినది మరణదండనమట్య అందువలన ఆకథలో కరచరణ ఖండ 

సము; మ ల్య్యేందుని మహిమ్వు చారంగి నానుకరణము అనునవి శేవు. మొత్తము 

మాద ఈ పోలిక కథలన్నియు ఏదో యొకడానికి అనుకృతు లనుటలో తప్పులేదు, 

మరి మన సారంగభరుని కథయే తొలికథయై యుండునా * 

శ్రీయుతులు ఒంగోలు సంకటరంగయ్య పంతులుగారు “చోరంగిి యే కోల 

(కోమమున శారంగి _ సారంగ - సౌరంగథరుడ్కు అయ్యె నన్నారు, వారి వాక్యముల నే 

ఉదాహరించుచున్నాను, 

“సారంగధర సమాసములోని సరల? శబ్దము “చారంగ” యను నువో రాష్ట్రాథి 

"జ్ భా హిళబ్దముగా నున్నది. మోల్క్సృవర్తుగారి. (Moles worth) మవో రాష్ట్ర 

నిఘంటువునందు “చారంగి? శబ్దమునకు శాలుసేతులు కట్టి వేయబడుట (గం be bound 

up hand 6 100 అనియు వొరంగణ అను పదమునకు కాలు సేశులు తగొట్ట 

బడుట (గం mutilate by chopping off hands and feet) అనియు అం 

లున్న వి, "షేక్ సపీయరుగారి (Shakespear) హీందూసాొని నిఘంటువులో కారంగి 

అనగా కత్తీసాములో నోకవిధమైన దనియు - కత్తి (త్రిపుటలో యెదుటనున్న 

జంతువుయుక్కు శాలుగుశాళ్ళును ఓక దెబ్బతో "కగగొట్టుట అనియు నున్నది, 

2 చూ నవనాథ, పీఠిక, (పు XXV,) 



క్ర9 

ఈ యాధారములను చూ-చీన మూలపదము “శారంగి అనియుండి యుచ్చారణ భేదము 

లచే “సారంగి అని మారియాండ వచ్చునని తోచుచున్నది. అ ట్లగునెడల వీనిపే 

సారంగుడని నిలువక సారంగధర డెట్లాయేనని (ప్రచ్నింప వచ్చును, వే. జేం. శాస్త్రుల 

వారు, .-ఈ సారంగభతుని కథకు మూలమనం దగిసటిది “చారంగి యను మహవోపురు 

షుని కథయని. .. తెలిపియు న్నారు. ఆకథలో చారంగునికి చంద్రశేఖరు డని "పేరట-- 

సాకూత్ చంద శేఖరు డె సారంధరుడును ఆయి యుండుటబే కించి బ్భేదమును 

కల్పించి “చారంగి శద్ధార్థము తెలియక ఆకథలోని చంద్ర శేఖరుని సారంగధరునిగ 

యొవ్వరో మార్చియుందురు.” (| ప్రమాధి ఫాల్టున భారతి.) 

సారంగధరుడు (భగవంతు డైన) చంద్ర శేఖరుని యను[గ్రహమున పుట్టినవాడు, 

అందువలన “పటుబుది నెరయ నష్పార్థి వేశ్వరుండు = సారంగధరుండని చంద్ర శేఖరుని. 

ఉండి యాబాలుం (బియమునం విల్చుగ కొన్నాడు. అంతేగాని కాత్ర్రిగారి కధలోని 
చంద్ర కేఖరుని బట్టి సారంగథరు డేర్నడలేదు. సారంగభరుని కథకు క్యాస్త్రీగారి 

కథ నూలము కాదని నిరావించితిని గదా! 

చారం, సొరంగ (భర) శబ్బములలోని వర్ణ సామ్యమును బట్టి పంతులు గా 

రట్టూహించిరిగాక, మరి కృష్ణానరుడు = చారంగియయ్యు నన్నచోటనో? అట్టి 

యూవా కం దవకాశము లేదుగదా? 

౨౨ తవితావి శేషములు 

సారంగధర చరిత్రము చక్కని జాను లేనుగు కావ్యము. జాను తెను గనగాా 

వరక సను జాతీయము (18ేశంకుటరు ను నైన తియ్యని తేట తెనుగు, అచ్చ 
తెను గను పేర కల్పింపబడు కృ త్రిమార్మ భము ఈ జాతికి చెందినది కాదు, tజాను 

"తెనుగును పొలకురికి సోమనాథకవియు, నన్నిచోడ కవిరాజు నిట్లు [ప 50 

యున్నారు 

6ఊరుతర గద్య పద్యోక లక! ౦కె = సరసమై పరగిన జూనుంబెనుంగు 

చర్చింపంగా 'సర్వసామాన్యమగుట గూశ్చేద ద్విపదలు గోర్కి. దై వాజి 

= బసవపురోణము 

లు పొడతో లు సీరయున్సు బా(పసరుల్, గిలుపొరుకన్నుు చె 

న్నల తల్క సేందుం గుత్తుకయు, నిండిన వేలుపు "టేటుు వల్లు ఫూ 

సలు గలెటని లెంకవని జానుంటెనుంగున విన్న వించెదకా 

వలపు మదిక దలిర్న బసవా బసవా బసవా వృషాధిపా. 

_వృహాధిపళతకము. 

$ వివరములకు బసవపురాణ పీఠిక, (చూః పు, ౮3) 
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6“సరళేముగాల భౌవములు జూనుంటెనుంగున నింపు పెంప్రతోం 

బిరిగోన వరనల్ ఫణితి చేశాన నరము లొ తగిల బం 
ణ థి విం 

ధురముగ6 (బాణముల్ మధుమృదుత్వర సంబున గందళింప న 

మరములు సూర లార్యు లకు6 గ రరసాయన లీల6 (గాలలగాక లి 
చి (x) 

ఒ== రుమారసంట్రవము, 

"వెంకటకవి తెనుగుపొలము నాలుగంచులు తిరగి ఆటలు పొటలు ఆచార 

ములు = అలవాటుల్కు సంప్రదాయములు = సౌంగెములః మున్నగువాని తీరుతియ్యము 

లెరిగ, సీమసీమలలోని జాతీయము'లై స పలుకుబడులను - నానుడులను (లోకో క్రులను) 

సంతరించి. అందు మేల్తరము లేర్చి కూర్చి నుడికారపుసొంపుతో ప్రతిపద్య 

చమత్క్భృతితో ఈకమ్మని కావ్యమును తీర్చినాడు. అందువల్ల నే కేవల తత్సమపద 

(గథితములు = సంస స్క్చుత భె ఇెకణబాతురీ స్ఫోరక ములు నగు ''ప్రబంధములకు తోబుట్టు 

వయ్యును - ఈ కబ్బము చొక్కుఫు తెనుగుదనముతో శొల్సిల్లి తెనుగుతల్లి కక 

(కొ క్రతొడవయి యలరారు చున్నది, ఇందు కవివాడిన నానుడుల లెక్క_కంటిను, 

వానిని వాడుటలో ఆతడు చూపిన నేర్చు మిక్కిలి కొనియాడ దగినది, 

లోకో క్షి యనగా సామెత, (= దృష్టాంతవాక్యము) అట్టి వాక్యమునందలి పద్ 

నులు వాని తు మన క[ప్రధొనములు; అతు: మకార నూచితమగు భావము 

(పథధానము, = 

“ఇంటి చీపమని ముద్దు చెట్టుకోబో తే మూతిమి సౌలు “తెగ్గాలీనట్లు? అనునది 

లోకో క్ర ఇందలి దీపము = ముద్దు పెట్టుకొ నుట - మో'సొలుకొాలుట - అను నంళములు 

అప్రధానములు. *మనవాడుగచా అని మేలుబేయబోశే - దుర్దనుడు కీజేజీయును' 

అనునది (భావము (ప్రధానము, 

కవులు సామాన్యముగా లోకోక్తులను _ భొవప్రధానములు గా నే వాడుచుందురు, 

“అంతేసి మహాత్ముల నింత సేయు 

మాకు నినుసంహరించుట మాత మెంత? 

యెందు గుడిమింగువానికి నంది పిండీ 

వడియ మనుపల్బ్ము_ లెటుయ'వే ప్రదమల్లోన: క (విక. 2289.) 

ఇందులో. గుడి, + ,వడియము - అనుటనల్ల, అంతగొప్పపని చేయువానికి ఈ 

చిన్నపని యేపాట్సి అన్న భావము “తెలుపబడినది. అంతేశాని (ప్రకృతమున, గుడి 
(మింగుట- నంది ఇ త్యాదులతో సంబంధము లేదు. వెంకటకవి లోకో దీని వాడుచో. 

అయు క్తిలోని పదములళును = ఆ (ప్రకరణమున సంబంధ నుండియే తీరును = చూడండి, 
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ఇట ఫూజింతము "నేర్చిన యటుల గిరీశు నొకయాకు నలమునం గొండం 
తటి 'బేవరకును గొండం, తటిపత్తిరి 'వెట్టునార భరణింగలశే 1 (౧-౧౬) 

ఇక్కడ 'కొండంతటి దేవరకు కొండంకఠటి పత్రి "పెట్టు వారకలరా” అను నది 

లోక్షో క్రి, గొప్ప వారికి, వార్థిదర్థాకు తగినంతగా అర్చించి తనుపగలమా ౬. అని భావము. 

(ఆకు తలము! అనునది లోకో కి; ఏదో అల్ప్బాల్బవస్తువ్రు అని భవము, వె రచనలో 

భావము మాత్రమే కాక, దేవర గరీకుడు? కావున కొండంతవాజే యగుటయు పూజా 

(ద్రవ్యమగు ష్మత్రి “ఆకు - అలమే” యగుటయు విశేసము, ఈక్రింది లోళోళ్తు 

లన్నియు నిట్టి చమక్కృతితో సమర్థింపబడిన వే. 

“కుత్తుక విషము నాలుక బెల్లము”. (౧-౨౩. 

ఏనుగుపోవు వీథి _ సింవాము మెడగంట.) (౧-౧౦౦) 

గామో నాపి కుతస్సీమా.) (౨-౭౭) 

' ఏటావలి గిలిగింతలు (౨-౧౬౩. 

“గాలి గలయప్పు జె తూరుపుపాటిం బట్టు. (౧-౧౬౮) 

'తల్మప్రాణము తోకకు వచ్చె) (౨-౧౭౫) 

(మేనమామపఫోలిక.) (2-౧౮౪.) 

జాతీయోక్తలతో ఫ్రే హెర్ధమును సమరించుటయందును వెంకటకవి నిరుపమానుడు,- 

(కున ముడ్డగించిన పని” _ (౨-ర౯) 

“బొట్టు పెట్టినట్లు, $ (౨-౧౬౯) 

“పట్లీయాడు. జే (2-2౦౯) 

ంప్రులుసు విణుగుి (౨-౨౨౨.) 

'పిచ్చుకుంటుమి ద భాగీరథి (3-౧౭౭. 

ఇక 'శ్లేవ విగింపులులేని సాదా పలుకుబడులా * కావలసినన్ని ;-- 

“మున సెటు (గని కల్ల = ఒడలు మజచిన సీవము,! (౨-౩౨) 

“మెత్తని చోటనే “గుద్దలివాడి.! (ఏ 3రా) 

(నిలువు నీరునం బండినట్లు. ? (3-౪౨) 

“కులానికి సొడ్డంయే చిన్నప్పుడే చేరుపడ్డా నన్న ట్లు. (3౧౦౯) 
నీళ్లే లోని ముల్లు, (RK) 
“శ్రేశ్రం 0దు ప (3-45 

(మాడు త్తరువులు, (౧౦౭) 

జా జు కను వంటక, యాడు పల అన హారీయము. 
చ, “యిటు లాదిసంగమం బుననె నిభఖ్సండు మూడువలఫుల్ వలచెకా 

ఫణీరాజ కన్యకక-. (విజ ౧౧-౧౭౪) 
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ఇడి యనువాదము- అని 'తేలియకుండునట్లు సంస్కృతోక్తులను తెనుగున "వెల 
యించుటలో వెంకన గట్టివాడు. 

(2) “భామినీ రాజుల చిత్తముల్ తెలియరా డెటుపో యెొటువచ్చునోం 

(2-6) : 

సంస్కృతము, “విక్వాసో-నెవ కర్తవ్యః శ్రీను రాజకలేషు చ,’ (హితో, 

మి(త్రలాభః. ౨౦) 

(b) “పదరకుమి లెస్స పది బదిగ విచారించి సేయ మంచిదిసుమ్మాం 

(8-2౬౧) 

సం, “సవాసౌ విదధీత న్మక్రియామ్.? (చూ, సౌరంగ. ఫు, కిళ్గర్భా 

(6) “రొజూనుమతము ధర్మము. (2-22 ౭.) 

స్థ లా య దనునుతో ధర్మః 

{a శలికితు మెదయానినలుంగని విరి (బోని, చెంలక్న ప్రాయము బూని యలరు 

? (3-౧౦౮ 

ఈథావము కాకుంతలములోని “అన్నాఘ్రాతం ఫున్నుమ్ అను శ్లోకమునుండి 
(గ్రహింపబడినది. 

సౌారంగభరకర్త వాడీన శబ్దము ల నేకము క, రలో లేవు. కొన్ని (భౌణ్యము 

నను లేవు, (ఈవ్యాఖ్యానమున నాకెన్యవ ఉపకరి౦చినది (బ్రాణ్యమే 

(1) బజగడి? (= బజగడి. 3.౨౧౩. 

ఇది “నానగేడి” వంటిది కాబోలును ! (చూ, నాగవూడివారి పొర్రీజాతము, 

520.) 

(వ్ర కననుమానము (౨-౬8) 

(క్రి అసబ్బిణి, 

"వెంకటకవికి కబ్దాలంకారమున మక్కువ యెక్కువ. అందును యమకమున 

ఆకడు "పెట్టినది పేరు. మచ్చుకు... 

“జనవరులజ్ ర్థి _ జనవరులకొ - మనసరులకొ ౬ దొరలక (౧-౭౭) 

“బొతియలకడ - నెటియలయొడ - సెటియలవడ. 
పరియలుగా  ముకియలు-గా - నురియల గా (౧౦౬) 

గ్టీ “దనవరి? యను పదమున కీ క్రింది (ప్రయోగము నా కిటీవల జ జై ప్రీవచ్చినది.. 

కనీ కనుగుణమెన యానమును నాసనముకొ లతా నం శే. కొల్వునిచ్చెద 

గజ్యవజము౦ బరికింపు పెంపుతోకా ౫. (భా విరాట. 12200). 
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“నందనసంతౌనము - (ఆ శ్రితపటలీ) నందన సంతానము. (౧-౨౫) 
“రారాయని (కలిశాక జి రొ*రాయని,’ (2-౧౩౯) 

“నీస్లాల (బెట్టుకొనుమవ) నీప్రొలి (౧-౯౯) 

తేట తెనుగు పదములతో 'శ్లేన చమక్క్మా_రములు చేయుటలో “వెంక్రన అద్వి 
తీయుడు. ఆతని కవనమంతయు ఆట్టి చమత్కుకులతో నిండియుండును, కావున 

ఉఊదాసారణములను చూఫుట తేలనిపని, కవితారసికు లీ (క్రింద సూచితములగు పట్టులు 
ముఖ్యముగా గమనింతురు కాక. 

చి శ్రాంగీ సారంగధర సంవాదఘట్టము, ద్వి. ఆ. ౧౮౨; ౧రాళు మొదలు 
౧౮౯ వరకున్యు తృ, అ, రక్కి ౯౨ ౧౭౫ 

ఇ ప్లైన్నని యుదావారింపగలము * (గ్రంథధమంతయు నిట్టి శిల్పి నైపుణముతో నే 
నిండియున్నది. "వెంకటకవి శెండవకృతియగు విజయవి లా సమునను కేబ్దకిల్బము కలదు 

గాని శేపాది చమత్క్శుతు లింత (పౌథమయినవి అందుళేవు. ఈ రనాస్యమును' గమ 
నించియే (బౌనుపండితుడు ఈ చెండు కావ్యముల తారతమ్యమును తెలుప్రుచూ 
ఇట్లన్నాడు,... 

“విజయవిలాసము & poem in three books: describing the marriage 
of Arjuna- సారంగధర పద్య కావ్యము. This poem is greatly admired for 

the beauty of its style which is very intricate.” 
శీల్పనెపుణిచే చెన్ను మిగిలినను కవితాకమనీయత యందును రచనా సౌస్థ వము 

నందును సారంగధర _విజయవిలాసమున కీంచుక వెనుక పడినమాట నిజము. అందు 
వల్లనే శ, ర. కర్త “జేముకూర జేంకటశాథు(డు విజయవిలాస రచనా వైప్రణ్యముం 
బట్టి శాలవతరగతియందు6 జేర్చంబడినను సారంగధర చరిత్ర రచనను బట్టి అయిదవతర 
గతియందుం జేర్చంబడవలసీనవాండుగా నున్నాండు” అన్నాడు. 

ఒక్క పద్యము నైన్షన్లు చక్కగా చదివి చవిచూచినవారు. కాకపోయినను 
శ్రీ వెంకట్రాయకా శ్రీ గారు (పౌఢమగా సారంగధర నిట్లు [పళ ౦సించినారు._ 

“ఇందు ఫూ మొడ్డలువో లె తామే విడుశ్లేనలును (డాకాపొక్షంబున నోరూర 
రసమొల్కు_ రచనలుశ్కు సదాబభారాభిమానముం బురకొలుఫు ధర్మ్యనిబంధన చెపు 
ణియ్ము విసీగింపని వర్గనలును, బరువులు నెరువులుంగాని కబ్బంపు. దొడవులును ఈ 

(ప్రబంధమును భారతీ భాంాడారమందు కడు నుచ్చస్థానమందు "నెలకొల్పుచున్న వి,” 

ఆంభకవితో లోకమున వెంకటకవి మార్గము (ప్ర ల్యేకముగా (ప్రశంసింపదగినది 

అందువల్లనే కవితారసికుడైన. రఘునాథనృపాలుడు  “క్నీతిలో నీ మార్గ మెవరికిక్ష 
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రాధు సుమి" అని అ్యంచినాడు. గ్థీఒడలి చెలువునందు నెడమ సగంబుత్రోం గుడి 
సూంబె సాటీ సూడుంజేలికి అన్నట్లు, వెంకటకవి సారంగభరకు సాటిఠరాదగిన మేటి 

కావ్యము వెంకటకవి విజయవిలాసమే, 

"వెంకటకవి కాలమున కవులు ఓశరిని మించి ఒకరు పోటాపొటీలమిద రచనలు 
సాగించిన ట్రే (క్రింది పద్యముచేత వెంకటకవి సూచించి గాడు. 

“కీ తిపయి వట్టి (మా౭కులుం జీగిర్స వసంతు(డు చా రసోపగుం 

భిత పదవాసనల్ నెజప, మెచ్చక చంద్రుండు మిన్నునం (బస 

న్న్నతయును సౌకుమార్యముం గనంబడ తాల్చరయంగం జి సె చ 

గతి రచియించిళేని సమకాలముచారలు మెచ్చ శశేకడా.” (విజ, 1-210.) 

( “మెచ్చనేకదొ- ఆరాప్సే, (వటి (మ్రాకులను పల్లవింపజేసినందుకు వసంతుని 
(ప్రజ్ఞను మెచ్చక్క చంద్రుడు రాళ్లను కరగించి మిక్కిలి (ప్రజ్ఞను (ప్రకటించినట్లు) ఇం 
తకు మించి మేము రచింపబేమూ * అని స్థింటి గుణవ త్రేర రచనలు కావింతురని కవి 

హృదయము, వెంకటకవి రచన అట్టి భావముతో నే (ప్రవృ త్రమయినడి కాబోలు ! 

౧ అనుకృతులి 

ఇకుడ ఒక్కంవి శేషము, = 

ఈ సారంగధర రచనలోని తెనుగుదనపు సోయగమునను, తన్మూలమున కవికి 

గలిగిన యశీస్సునను, నవనాథచర్మిత్రకూ - గౌరనకూ కొంత భొగమున్నది, అది 
యెట్లంకే  పిడుప ర బసవన పొలకురికి సోమనాధుని బసవప్రురాణప్రు ద్విపదలను 
పద్యములుగా రచించినట్లు, "వెంకటకవి గౌరన సారంగధర ద్విపదలను పద్యములుగా 
రచించినాడు. ఆ రచించుటలో గౌరన కృతినుండి కథతోపాటు మంచి మంచి పలుకు 
బళ్లు కూడా పట్టుబడి పట్టి నాడు, విడివిడి నడులమాట యటుండ్క ఎన్నో తావులలో 

§ శాలివావాన గాథా సప్తశతీ సారము, 

“చక్కదనము గల్లు ఛానలు జగములోే నెందజున్న "నేమి * యింతి వినుము, 
ఒడలి చెలువునందు నెడమసగంబుతో ల. గుడి సగంబి ఫాటి సూడుం చెలికి” 

(వే, వేం క్యాస్ర్రీగారు “లోకములో "నెట్టి కవులును తమకాలఫుం గవులను 
మచ్చరింతునే గాని మెచ్చుకొనరుగడా- అని కవి మొజ్ట' అన్నారు, 

కాశ్రుగారు జేసిన ఊవా పద్యార్థమునకును భావమునకునుు విరదము, తీన 
రథనకం కును మే ల్తరమెన రచన నింకొకరు చేసినప్పుడు, అందుకు సిగ్గుపడక గుణస్ఞా 
డైన (వెంకనవంట్సి కవి, మొజ్జ'వెట్టునా $ ఎవనితో ? ఏమని + 
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అందలి ద్విపద లకే యిందు పద్యములుగా మారి కూర్చున్న వి, ఆమారిన తీరు 

శెలియుటకు ఒకటి రెండు ఘుట్టముల నుదానారిస్తాను, 

0 

నవ నాథ = 

తలి నాయెడ నీకం దగునె కోపంబు - మల్ల డిగొనుచున్న మన్మథ వెలకం 

గాక నీపలుకు విఘాతమాటలకు - జీకాకుపడి ధర్మశీలంబు వదలి 

తెక్క_లి ప్రాణంబు తీపని న్ = నిక్కు౦బుగా+ దీర్సు నిమి పార సుఖము- 

కొడంబడ జనుల'ే నొగికట్టు దిట్టు-గుడిచి యీ తనువు వీడొనినంత జముని 

దూతలబే నొచ్చి తుదివచ్చి హీన = జూలీ బుట్టుటకం పె జగములో( గీరి 

చెలయ్య నీకును మహీవిఛునకుం (బియము- దలకొనునంతకుం దలయొ్య మనసు 
గట్టిగానిలిపి క్రొంకక చావు కాస-గట్టి యుండగ దైవగతి యటమిాంద (ఫు, 51.) 

సార 

శల్లీ నావై నీవం జెల్లునె కోపంబు*ీ మదన శితశరపొాలీ 

హల్లక నివాతి వ్యభజేం దల్లడపడి వట్రిదూలు తగచావూనక 1) (౨-౧౪౦ 

(ఇప్పు డీవాడు భయంకరోక్సులకుంగా చే లోంగి దుర్వృత్తి న 

ల్పఫు సౌఖ్యంబగు నీమనోరథము దీర్పంబూనినకా లోకమం 

దపకీర్తింబడ్సి మి 6దర్యదెళ్ళి యమబాధానీకము౦ జెంది కీ 

నప్రజాతీం దుదియుట్ట-గావలయు6 -గాంత్యా "పెక్కు వే లేండ్దిలక 

(అట్లగుటకం టె నిశ వినవమ్మయుకటి, జగతిలోంే క్రి రి వలయంగా బెగువమో ఆ 

నీకు రాజున కీంప్పు సంధిల్లంజేంత, కియ్యకొ నియుండ న నటమో (ద నీక్వరాడ. 3 (౨-౧౪౨.) 

౨ 
నవనాథ$ః--- 

“పలికిత్సి నోరి! నాఫతిలేని వేనక _ నలుకక కనుంేట్టి య౦ంతఃపురంబు 

వన్నైలుపచరించి వడించొ చ్చివచ్చి _ నన్ను జేపట్టి మన్మథవికారమున 

వెడమాటలా డెదు విభునికేంసారు - నొడలు ప్రైణంబులు నుర్వీశుసొమ్ము.. 
పాపాత్మ! ప యీరీతి = నేసిన కష్ట లేయెడ చెనయగలరె,? (వుం ర్రి) 

సారంగ 

“ఓరీ శాపతిలేనిచో భఛయములే కిెక్కిం౦త్ శుద్దాంత మి 

య్యారం చేర్పడందొ చ్చి . నన్ను 6గని కానూంధేండవె (ైపేశె దీ 
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నా రొజన్యుని సొమ్ము (ప్రాయమును న్నాప్రాణం౦బుం బొ మ్యూర శే 

యీరీతిక్షా బినతల్లిబట్టిన ఖలుం డెచ్చోం గలంజేమహీక ?) (౨-౨౨౮-) 

గౌరన ద్విపదను వెంకటకవి పద్వీకరించిన'రే, వెంకన పద్యములను పొణాల 

ళంభుదాసుడు కూచిమంచి తిమ్ముకవియును, ద్విపదీకరించినారు. ఆ యిరువురి రచ 

నలలోను వెంకటకవి పలుకులు చాలా తావులలో తొవుకొనియున్నవి. కావున ఆ 

"రెండు గ(0థములఃను నా యుద్యమమున కుపకరించినవి, రచనా సామ్యము "తెలి 

యుట కొకొొ_క్క- యుదానారణము,.- 

వెంకటకవి? 

తల గలిగిన గుళ్లాయలు గల చేవగనైన నీవు గలిగిన దా దృ 

క్యుంలరవము లెన్ని యెనకా, కలిగాడు బోతుమని యడ్డ గా ల్వేయంగకొ (9-౧. 

చా శంభుదాసుడు: === 

“పోవలదట్టి ఫొవురములులేవె + తలయున్న కుళ్లొయి తగిలింపవచ్చు 

కలరవంబులు నీవు గలిగినం గలను. (పు 19.) 

చెంక టకనీ? 
“అ భ్రమాతంగ౦బు వొ స్తంబులోంజిక్కి కద అెడు ప్రుండరీకంబనంగ, 

వారివిధు 'ల్వెజలగందం 'బెరుగు సంబర కేకు తల చాయం చేలాడు నెలయనంగ, 

మిన్నేటి దరులందు 'మేంత లాడుచునున్న యుదుటు రాయంచ లేంగొదమ 

యన, (౧-౧౨౨) 

కూ, తిమ్మకవి! 
(అఆమశాపగా నెక త్య భాగముల టఒ గోమరారు రాయంచ కొదమ యనంగ 

గగన శేశుని శిరో గం' బక్క. బాగు. తొగలసంగడినొని తునియ యనంగ 

ననినిన ద్విరదంబు నా_స్తంబులోనల బొనరారు వెలిదమ్మి ఫూ మొగ్షయన యి 

(పః ఓ) 
"ెంకటకవి కవిత్వములో ఇకరక ప్రల నములు = తదనుశరణములుకూ డా 

అందందు కనబడుచున్న వి, 

(1్రే “మిశ్రుండు వడినంత మెజసీధామంబు ముందుగ న్నాకమించెడు ద్రోహివీవు. 

(2-౧౮౫) 

ఇందులో 1పరిపత్తి = యువతి జానేషు కగాళ్ళ-నెరనంగి అను ల్లోకళావ 
మునుడ్చ బడీ యున్నది, 

(2) అ్య్యవణల కటీ రాశా నికాశాల కేశ్వుపమాస్యయుి (కంరాగ) 
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అను కల్పనము = శృం, నై నె లోని అలకలిమరాఖద్భృ కృపాలార్ల చంద్ర! 

(8-160)ను బట్టి చేయబడినట్లున్న ది. కాని కోల్బన మంత సుష్టుగా లేదు. 

(శ్రి న్న సారస్వత సీ సిద్ధ సారస్వతా? (2.2౮౬) 
ఈ రచన అనందమఖికృత జీవానందన చాటకములోని 2 “ఇతరాపేతణా తార 
స్వత స్సారస్వతోదయః,? అను రచనను తలపించుచున్న ది. ల 
(క) “పాశాళ్లమటు సొచ్చి బకుకదమనినుమి, తాము 'వేమటు భూమిరద్రవ్వుచుండు, 

మింట జందురు జేరి మేలౌదముని సుమి తొము నుష్పరమాను దాటుచుండు, 

+4 ,కీరులు = నారిణంబు లనయంబు తొలుత. బెద్ద లరుగు నొళ చెటింగి.” 

(౧-౭౩) 

అను రచనకును ఈ (క్రింది శోకమునకును గల భా-వెక్ళ మును పాఠకులు గమనింతురు 
గాకు 

న్లో, “కిం కారణం ను ధనపాల మృశా యథజేతే 

వ్యోమోత్సతళంతి, విలిఖంతి భువం వరాహాః 4 

"జేన త్వద(న్ర్రచకి తా; (శ్రయితుం స్వజాతిం 

సీ మృగాంక మృగ నూడివరానా మన్యే, ” 

= తిలకమంజరీ = పీశిక, 

౨ అఖండయుతి 

గెరనరచనలో నిలువక వా(క్రువ్వ శెట్లాడే నోరు (ఫు, ఓ) “నెమ్ముడి 
యట్టుండే నిమ్మహి నీకు (ఫు. కరి.) అని అఖండేయతి వాడబడియాన్న ది, అట్టే 
వెంకటకవియు అఖండయ తిని వాడి చాడు... 

“స్మదూపక్ళ మేలా వకియింప్రువునుచు = మోందక్షొబడినక? (౨-౯౬) 

నడువయా లేక యుండెడు నారనికిని (3-2te. +) 

ఈ యఖండయతిని పాలకురికి సోమా థాొదులు పొటించియున్నారు. శ్రీనా 
ధుని రచనలలోేను భారత్రమునను గూడా అఖండయతి కనబడు చున్న డి, 

క, “సంభరణపౌఢ నిజభ్లు - జార్దళ యుగళీ? (కాశీ, పీఠిక, 69) 

1 “అనందరాయ మఖినో వాల్మీశే రివ యోగినః 

ఇతశాపేవశా తార 'స్స్యత స్ఫారస్వతోదయః) 

ఆనందమఖి 17వ తావి బ్లీ శూర్వాన్థమన తంజావూరిని పాలించిన, (“శరళాజీ 

యను నామాంతరము) (శాహాజియొద్డ మంత్రిగా నున్న వాడు, 
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fA “అట్టు గావున వినవేడ్క_యయె్య( జెప్ప 

వయ్య పుణ్యసతీ (ప్రభొవంబు నాకు (భా, ఆర, 1-8) 

స ఈ (క్రీందిపద్యములలో యతి ప్రూసములు తప్పినవి, 

“పడ్డ నే ,యక తనయిచ్చగా సరగునన్ * (౧-౯) 

నీవే చచ్చు వెనుక నామృసా చిత్రాంగి. (3-2౪౪ 

కొన్ని (వాళ్యపతులలో (నా వితాచితాంగి నావృథాచి. తాంసి అను సన 

రణ లున్నవి, అవి లత్ణరత్ణ కికరులజేత జేయబడినవిగా కన బడుచున్న వి, 

=౨3 భాషావిశేషములు 

భాహినియనుములను 'పొటీంచుట యందును చెంకన గొరన మార్గము నే యనుస 

రించిశాడు. “భారత భావయే భాస; తదితరభావ ఎభొప కాదు; అభేరత (ప్రయోగ 

ములు అపర్షిగావహ్యాములు? అను శీ శా (శ్రీ గారివంటి వీరగాంధథిక పండితులకు పనికి 

రాని భాష గౌరన రచనలలో (అంతకు శ్రూర్వులయిన పొలకురికి సోమనాథాది శివ 

కవుల రచనలలో వలెన్సే విరివిగా నున్నది, నవనాథ ss హారిశ్చంద్రలోను 

గూడ్యా గౌరన. 

“పలికటు ముని; (చూడామణున్ని; వ (పట్ట పటంటి; $ఎల్లందు, ; “నిత్య తెసంగు నె; 

“తప్ప్చించుక* 'మునున్న'; స6కాంగాదు అకట (విస సంధి వంటి సంధి కార్యము లను;- 

“పుడమిశుండు; “పవిమల పోగులు; “మాల్యవంత మహీథరము? వంటి సమాసము 

లను. మాత్రమేకాక 'పండెండొయేటి; “ఒనరి సీని వంటి వ్యావహారిక రూపములను 
గూడా వాడి యున్నాడు, 

అట్టి విశేనము లీ సౌరంగధరయందును తరుచుగా నున్నవి. వానిని నాటీకలాగే 
అయాయి" తావులలో వివరించియే యున్నాను, కొన్నిటి నిక్క_డ దికదర్శనముగా 
నూచిస్తాను. 

+ భూ, భౌరతవిశేమములు, 
్థిఅభారక (ప్రయోగములు ( వెంక ట్రాయకాన్న ల) వారు అంగీకరించరట, 

నారు అంగీకరించ మనడము వారి ((0థములలోని ఫౌహను గురించి కాదు షమ. 
ఇతరుల (గ్రంథములు విమర్శించినప్పు జే, వారు (వాసేభోసు ఇంచుమించుగా అంతో 
అభారత భాప్సే (ఆం, భి. - ఫాహాభేవజము.. ఫు, ౦౭.) 

శైోపట్టభద్రుని కూర్మి పట్టంట బాలుండు (వారిశ్చంద, పు, 21). 

fy జేయరుగదా ' కాంగాదు అకట (నవనాథ, 'ఫు, 161)" 
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గి. సంధికార్శ ముం లు 
“పెట్టుంచు? (౧-౭ కి (బీటు పో యెటువచ్చుని? (8-౭) “వొ'వేలి (3-౧౧౭) 

*పెట్టుకి (౧-౬9) *మాందెక్కి? (౨-ర౧) “నామో6దాని (కబ్ “ఇంకా దేనిని 

(2-959) ననారత సౌఖో వన్న తి? (2-౯9) “వాదమ్ములు ( 9-౧౮౨) “కను కార్తి 

(3-౯౪) గ్థీ “అట్లనె' (కి-౯౩) న్ 6హ్టోస్సీద్రివి ఏలా? (కి-రారా) విసంధి. 

౨. అవూర్యరూనములు 
“యావనులుి (౧-౧౧౦) 1 భూవశేణ్యుండు! (౧-౧౦౮) మొక ను జ్ఞనను? 

(3-౧1) “సవాజన్మి' (౨-౧౭౪). 

ఏ రేఫటికారములు 
(ప్రాసమన శేఫముతో శక్షటరేఫమునకు మెత్రిని కూర్చుట (౨-౩౯) అట్లుం 

డగ్శా వెంకటకవి. కచ్చాలంకార హెభాన్య రకు ణార్థ మెన్నోతావులలో బండి 
రాకు బపీస్మాూ_రమే చెట్టినాడు, 

“మేలావర సృదూపక మేలావరియింపుము] (౨-౬౬) 
కనికరమేదీ  ఇంకనికరమేది నీ విభుండు) (53-౨౧౬) 

“చరులార లేటి మచ్చరులారి (3-23౬. 

“నూకుమారు వచింపని మాకుమారు! (3-౨౩౬) 

ల వ్యావవోరికరూవము లు 

అసించియన్నా,? (౨-౯౨) *+వాకుచ్చినావు (౨-౯౩) కొండేనణి 
(2-265) “యాని (౧-౧౦౩) 

సోమనాధగొరన ప్రభృతులు... అరే వంకటకవియు భౌరతభావ. “సెరుగని 
వారుకారు. ఎరిగియు, తద్భిన్న(ప్రయోగముల చేలజేసిరనగా: భారతళకవులవ లనే 
వీరును భఛాహాసంస్కృ రలు, కాలక్రమమున ఫెోమయ్యు దానిమర్యాదలును నూరు 

య = (పదం ఈ వత వట్టశ మర్న చ ఇమా స్ట 
(వివరములకు ౬ “పాశుపతము? చూచునదడి.) 

_ శై ఖేసితివి యేలా' అని కా, పా, 
1 భశేణ్యి శబ్దమును కవి *టర్త అను నర్షమున వాడినాడు, 

1 బండి జా” అని (వాయుట [కమముగా దని నా అభి ప్రాయము. 
+ నావు - నాము ౬ చాన్సులు వే, వేం కార్ర్రిగారిమతమున మపఃదోన. 

ములు, వివరములకు - చూ, బాలకవి శరణ్యము - (ఫు, 226) 
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చుండుననియ్కు కవియైనవాడు తనకాలమున రూఢి'కెక్కి.నభొపను సర్యహించీ 

యథో-చితము (ప్రయోగించుట సంభావ్యమనియు, శావ్యభాస వ్యావహారీకమున 

"కంత దగ్గరగానున్న అంత ఆనందదాయకనవునియు కావ్య ప్రయోజన మానంద మే 

యనియు చెరిగినవారు కావున భొరతమున కెక్కు_నిభషను సంతరించియు - ఫోరత 

కాలమునాటి | ప్రయోగనియమ బంధములను కొంతవరకు సడలించియు _ ఫావకు సము 
చిత సంస్కార ముసగినారు. ఈ తత్త్వము “నిరుగని "పెద్దలు పరిస్కు ర రె ఆయా 

(గ్రంథముల రూపములను మౌర్చివేసినారు. భాహె పరిణామము శలియకుండుసట్లు 

స్వాశయానుసారముగా (ప్రాచీన కృతులను దిద్ది చేయుట భావ కుపకారము జేయుట 

కాదు. _ నేవచేయుటయును కాదు,  జెంక్షట్రాయశా స్ర్రీగారి పరిష్యూరణమువలన 

పూర్వకవుల (గ్రంథయులకు జరిగిన య్లపకారమున్లు (శ్రీ గిడుగు పండితులు చాలవరకు 

లోకమునకు తెలిసియున్నారు. నాయీ (గ్రంథమువలన మరికొంత “తెలియగలదని 

నొ నమ్మకము. 

౨౪. జితకొశి టీకా హృదయము 

ఈ టీకను (వాయుటలో "నే నింతకుముందు టీకా కర్తలెవరును. (తొక్కుని 
క్రొత్త (శ్రోవయొకటి (తొక్కినాను అది యేమనః నాకు అసాధువు లని 

తోచిన ఫూర్వమద్రణ పొఠములను = ఫూర్వటీకా వివరణములన్సు ఏ పుటలో వానిని 

అప్రటలోనే అధోభాగమున చూపి - అందుకుళల శారణములనుగూడా తెలివీనాను, 
అందువల్ల (గ్రంథము వి స్టరిల్లినది. పర్మిశమమును అధిక మేనది, అన్నిటికి నోర్చి యింత 
పని చేయవలనిన అక్కరయే మనగా: వెంక టాయక్యాన్ర్రీగారు లబ్ద ప్రతిష్థుల, గట్టి 
పలుకుబడి Sal గడును పండితులు, అందువల్ల ఎట్టి ఎ రేషులరే చ కెచైనను 

కనబడకుండా ప్రీఫిచేని క పరిన్కూరించి అచ్చు వేయించే పండితులలో ఈ కాచ్రలవాక 

అగ్రగణ్యులు, వీరు పరిమ్కురించిన పద్యాలు రచించిన కవులు ఇప్పుడు చూడడము 

సంభవమెలే తొము రచించిన వని పోల్చుకో లేనట్టు అవి మారిపోయినవి, ౫_ * తెలుగు 

భావనకు తెలుగు సౌర స్వతమునకు, "తెలుగు వ్యవహారముసక్కు తెలుగు జేశమునకు 

ఇట్టి పండితుల (భ్రమ ప్రమా దావూంకారములవల్ల అపరిమితమయిన కీడు కలుగుతున్న దని 
నమ్మి అశీడు తొలగించడము లోకోపకారకమయిన పని అని ఊప పదేశిస్తునాస్నము, 
మూశేత నయినంత మట్టుక్ అట్టిప పని చేస్తున్నాము. గనుక మొగమోటము. లేకుండా 

మాకు సత్యమని. తోచిన స సంగతులు. సృష్షముగా విశదపరుస్తున్నాము.గ (భాపాఖేవ 

జము పు, a గ్య. 



గ్గ 

వారిపేరుమిద (ప్రక టీఠనుయ్యెనా, అది నిర్లువ్ల మును - నిరుపమానమున్యు అయిన 
ఉక్క్ఫవ్హ గ్రంథమే, అందుకు - ఈ సారంగధర = విజయవిలాస టీకలు దోమళ్లూ 
యిస్థ్ర ములయ్య్యను ఇంతకాలము పండితలోకమున నిరాశేపముగా చెలామణియగుట 

ప్రబల నిదర్శనన్సూదాశీ (అము క్ష - టీకయును ఈ తరగతికి జెండ్రినదే సుమండీ, =) 
శా స్ర్రీగారియెడ లోకమునకుగల ప్రమాణబుద్ధిని (ప్రకటించు కథయొకటి నా అను 
భవములోని ది కలదు, విన్నవిస్తాను. . 

చీనీ పౌారంగధరను పరికీలించుచ్యూ ఇందలి తప్పుల కాళ్చర్యపడుచూూ ఇది 
నిజముగా క్యాస్త్రీగారు పరిశీలించి - వ్యాఖ్యానించిన ఇంథమేనా యని కంకించుచు 
నున్న దినములలో. ఒకనా డక ెద్దమనిషితో మాట్టాడుచుండగా _ (ఆతడును 
కొంచెము డొక్క శుద్ధి అయినవా డే) సారంగధర (ప్రస్తావము వచ్చినది. అప్పుడాతడు 
ాస్త్రీగాహా మిరు సారంగభరచరక్మిత్ర చదివి చూచిగారా? అది గొప్ప (గ్రంథమే 
గాని కాదనీ గారి టీకయే లేకపో తే జాని మొఘు చూచేవాం డైవరండీ? శాస్త్రిగారు 
(వాసీనదీ లఘుటీక అయితే యేమి? అద్భుకముగా వున్నది. ఏ కొవ్యాని'కై నా 
టీక వాశే వారే (వాయాలి, ఇతరులు (వాసే టీకశేమిటీక్షలు = చచ్చుటీలు? అన్నాడు, 

అ పెద్దమనిపి, యేమి తెలిసీ *సారంగి టీక నలాపొగడడముశ ఏమి తెలిసికాదు, ఆ 
టీక క్యాస్త్రీగారి ేరనున్నది ౫నుకశే, చూబారా వారిపేరు (ప్రభావము ఆయన 
గారు దేశమున సంపాదించుకొన్న పలుకుబడి అట్లిఏీ. అట్టి గట్టి పండితుని పేరనున్న 
(వాతేలను తస్పనుట కెంత బందోబస్తు కావలె! అది యేమితప్పో, ఎట్టితప్పో, ఎట్లు 
తప్పో ఎందుకు తప్పో విష్సిచెప్పక - ఊరక "తప్పు? అంటే మనమాటను నమ్మువా 
రవరు! ఇంకొకవిశేసమ్సు తప్పొప్పులను కనిపెట్టు లేలివి లేటలు లేకున్నను - కా స్రీ 
"గారి మాది మాఢవికళ్వాసమున, పీడివాదమునకు దిగువారి యలజడి యట్లుండ గ్యా 
కౌత్రుగారి యెడగల గా థాఖిమానమున తప్పులను గూడా ఒప్పులుగా మార్పు 
ఫూనికతో రాగ్ధాంత సిద్ధాంతములుక్ దిగు పండితులకు (ప్రత్యుత్తరము చెప్పక తప్పదు 
గదా! ఆట్లివారివలని యొత్తిడి కొంతకు కొంత అనుభవమునకు వచ్చి యున్నందున "నే 
గ్రంథ ప్రకట నానంతరమెనను శాక్తీశ్రమ తప్పదనితో-చ్చి ఫ్రూర్వపత్ సిద్దాంతముల "నెల్ల 
నిండే పొందుపరిచితిని. నీ సిద్ధాంతముల కిక ఫూర్వపతుములు పుట్టవా అంటే అది 
చేశేవిన యము. 

మరియు తేప్బొప్పులను గూర్చి నేనింత విప్రలముగా విమర్శించి (వాయు 
టకు ఇంకొక గొప్ప కారణమున్న ది... ఈ్యగ్రంథములో తేలిన పొఠదోవములు 510, 
అర్థదోన మలు 885. ము త్తం 8965, ఈ 895 తప్వులకును కా(స్ర్రగారోక్క కే 
హమ్మందారులుకారు.. భాగ్గస్వాములున్నారు, పాఠ దోనములలో శ్యాస్త్రీగారును 
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వూర్వ (సౌవాసిక్ళ ముదణకర్తయు భాగ స్థులు) ఈద్ ములలో కొ మ్రీగారును 

ఫూ టీ, కర్హయు భామలు శాస్త) గారికి అటు పాోళఠదోేవుములలోేను ఇటు ల 

దోనములలోను శ భాగమున్నది. మొత్తముమీద "పెద్ద భానస్థలు కాబట్టి జ్ 

యుమ్మడి సౌత్తులో ఎవరి పీ ఉరామరికణా మైనా చెస్సక, అంతయు 
నొక్కరి'కే కట్టివెట్టుటు సబబు కాదుగదా ! అందుకనే (శ్రమ మైన సయ్యొగాక యని 

కొంత పర విపరించితిని, కాన్సి ఆ దివ్య(ప్రబంథమా = ఈవితీయభ్రాదండ 

వెళ్త తోట్రింబడినదో యను కరణిం బురణించుచుండగా. కని, చింతించి పొటుపడి 

బాగుపటిచిని వారు మా శాస్ర గారు. కావున అందలి తప్పొప్పులకు సంబంధించిన 

సర్వ వాక్కులును సూ పట అం దితరులకు భౌగము కల్పించుటకు మేము 

సుతరాము నమ్మతి౦పమని శాస్త్రీ శిష్యులు వివాదముసకు దిగుదురేమో ! 

చెంక్రటకవి రచన పలుతౌవులలో సుఘటితముగా లేదు, అట్టి శావులలో 

"నీనును సరళ స్యగతి శ్చింతనీయా! అన్నట్లు వ్యాఖ్యానము "నెట్లో సరిపరచినాను. 

ఆశ్య్వాసాద్యంత పద్యముల జోలికి చేను పోలేదు. ఎందువల్లననణా 1 అవీ విజయ 

విలాసమునకు చెందినవి గావునను; (శ్రీ తాపీ ధర్మారావునాయాడుగారి _ విజయవిలాస 

న్యాఖ్యానమున వ్యాఖ్యాతము లై యుండునన్న నిశ్సేయముణేతను. 

ఈ గంథమునకు తొట్లతోొల్త పుట్టినటీక వాడుకభామలో నే యున్నది కావు 
నను (గ్రంభక ర్థకును వ్యావహారిక భాన[వ్రీయ మే కావునన్సు టీకలను వాడుక భొనలో 

(వాయునాచారము (పొచీన కాలమునుండియు కలదు -గావునన్కు భావమును = అర 

మును బోధించుటకు వ్యవహారసిదమయిన భాస మిక్కిలి అనుకూలము కావునను, 

వ్యావహారిక బా సనసోకని చొక్కొ_పు (గ్రాంథికమ్యవాయుట దువ్మురము కావునను = 
చే నీ టీకను వాడుకభౌవలోనే వ్రాసితిని. అల్హానుస్వారశకటరేఫముల గొడవను 
వ్యవహార భవనలో ప్రశేశెట్టుట హాస్యయూాతువు గాన - ఆరెంటిని నే నుజ్జగించితిని, 

(ప్రొచీన కావ్యములను పరిన్ము_రించుటకును విపులన్యాఖ్యానములు టల్ 

కును పరిభ్రూర్లమగు భాపాషాండిళ్యము - (ప్రమాదములేని (ప్రతిభాసంప త్తి - తగిన (గ్రంథ 

సామి = yen కొదవు ధనసహాయము ఉఊండవ లెను, గ్రంథసౌను గై భన సాహాయ్య 

ములమాట అట్టుండ గా నాకుగల భాహిపరిచయము. పరిమితేము, వు (ప్రనూద 

మునకు పుట్టిల్లు; కావున నాపరివ్మ్క_రణ వ్యాఖ్యానయులు సమ్ముములు కొజాలవు; 

నిర్దస్టములున్నూ కానోపవు, కాని పలువురు పండితులను "హెచ్చరించి. సారంగధర 

ఇషక్రక్యుచక్కని సంస్కారము జరిపించుటకు (్రేరకములు bar 2 సొనమ్మక ము, 

క 'యుద్యవుయన, తహోనుపో పా ధ్యాయు' లైన అంకటి శా, సీ గారికే. తప్పుల 

నుండి క్రస్పించుకోన . తరము 4 కాదర్యెననగా ఇక సామాన్యోపాధ్యాయుడ వైన 
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చాసంగతి వేరుగా చెప్పవలెనా నాయీ పరిమ్య_కణమున ఫూర్వపుదోవము లెన్ని 
దూసీపోయినవో = (క్రొ క్రదోవము లెన్ని చేరుకొన్నవో - (గ్రంథము పండితులబేతి 

కెక్కి_నపీమ్మట గాని బయటబడవు, కాల్మ క మమున అట్టివాని చెల్ల "తెలిసికొని ౬ 

అంతటి భాగ్యము పుట్టుచో = పునర్ముద్రణమున సవరించు కొందును నానిమర్శనము 

నకు త త్త నిర్ణయము (ప్రధానో శ్రేళ్యము కావున ఒక్క వెంక్ళట్రాయశ్యాస్త్రీ గారీ వ్రాత 

లెనీకాక నాకు మాననీయులును - మిత్రులును -నెన పలువుక పండితుల రచనలను 

డా (పసాక్రాను [ప్రస క్తము'గా అందందు పరామర్శించి యున్నాను. అందు కా 

పండిళు లెల్లరును నన్ను మన్నింపవలయునని వినయఫూర్వక ముగా చేడుచున్నాను. 

౨౫ ఏతద్య్వ్యాఖ్యాన(ప్రస క్రి 

చ్చ స్రీ వ్యాఖ్యానమును వెంకట్రాయశా స్తీ గారి శిష్యుల (పే శేపణవల్ల (వాస్ 

తినేగాని లేకున్న (వాసియుండెడివాడను కాను. ఆ కథ్యాకమం 'భెట్టిదనిన... 

నిశ్వమున కెల్ల వెంకట్రాయకా నిగా రొక్కశే నిక్కమైన పండితులన్సీ ఇతర 

పండితులు నామమాత్ర పండితులన్సీ తమకుగల లివి తేటలు లోకమున మరి యొవ్వ 

రికిని 'లేవనీ= కా క్యాస్త్రీగారి శిష్యులకొక | (వెళి నమ్మకము, ఆ నమ్మకపు బిజ్జుస, "నెల్లూ 

రిలో § శాస్త్రీగారి కంత సభలలో తు పగ్గెల నుగ్జళించుకిను శల 

ఆ pas శిష్యులు ఎన్నోోమారులు దూర చేశవిద్యాంనులను దుడుకుమాట లన్నారు" 

రిసర పండితులను పరిహాసించినారు, ఉండూరు పండితులను ఊల్లసము లాడినారు, 

తుట్టతుదళు సమతముననున్న నన్ను. మొగమోట మైనను లేక నికృష్టపు (వ్రాతలతో 

చుపకనుట్ట చెనకి కదలగ్రూస్షినారు, మరియు, మా గురువులు శ్రీ తిరుపతి'వేంకట 

కవులు (జరశాఖి యను పదమునకు అరము తప్పుగా చెప్పిరని వారి నధ్ధి తపించి. 

అర్భాటము భేసినారు.-.. ళదల్సమపినో పేత్యుమ్! అన్నారు. అంతతో తృప్తి పిపడక 

చాలగా తూలనాడి యెక్యువగా హేళన చేసినారు, అందుకు కే శ్రమను గు.ర్దిిష 

"వేరని పౌర ప్రముఖులు. కొందరు వారిని బళి బళి 11 యనుటయు మమ్ము పీ పీ సాప్ tt 

యనుటంయఖను.. జరిగినది, 

ఆ కౌత్రీ శిష్యు అంత గావిజ్బంభించుటకు కారణ మేమనుకో న్నారు! వారి 

గురువుగారి (వాతలన్నీ ఒప్పుల కుప్పలనీ = వానిలో అల్పదోవ మైనను ఉండదనీ = 

| § వివరములకు (ఓదార్చు చూచునది, 

౧౦ న 
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| వారికొక (ఖఛెంతి, (భొంతి కాకపోతే లోకములో తప్ప్వులేనివా డొక డున్నాడా (| 

(థ్రాంతి ప్రభావమున శ్వాస్త్రీగారి యం'తేవాసులు పీన్న . పెద్ద అంతరువులేకండా 

ఎం'కెంకటి అంతర్వాణులనుగూడా ఎగతాళి చేయదొడగిరి కావున అ భాంతిని 

కొంతకు కొంతెన తొలగింపకున్నచో భావి కాలమున వారిబారికి బొత్తిగా ఓరువ 

రాదనిపీంచినది. మరి వారి భాంతిని తొలగించుటకు మార్చమేదిక శ్యాస్త్రీగారి (గ్రంథ 

ములలోను దోషములు కలవని వారి నుననుకు తెలియజెప్వుటయే, కావున దోషా 

స్వేవణము నాక వళ్యక _ర్తవ్యమెనది. కౌ "గారి (యిన్ని (గ్రంథములలో అల్పదోప. 

మొక్కొ_టియైనను చిక్కుకపోవునా న ఒకో-క్య-[గంథము నే విస్పిచూతును 

గదా! అడేమిచ్మిత్రమో దోపుములులేని గ్రంధమే కనబడలేదు, అఆదోపము'లెనను 

ఎన్నీ? ఒకట్టు పదులు కావు; నూరు, ఎటుకంటిని * పండితులుకాదు భానతో 

అల్బాల్బపరిచయముగల సామాన్యులును చేయజెల్లనివి, చూడండి. 

(1) 'ఆదివరాహము జా ఏదుపంది” _ (శృం, నె, ఫు, 708.) 

(2) “వల = ఊర్కి) (శృం నె నె, ఫు, 209.) 

(3) “భల్లాతేకి = ముంతే నూమిడి చెట్టు” (అము క్ష, ఫుః రకర) 

(4) బే వెలుంగు = పటీిమగల కంఠస్వరము? (ఆమ క్ట క్షం పు, 271. 

(5) +“మీలుబంతులు దు ఒరువడిపంక్తులు (విజయ ఫు ఫు, 124.) 

, శ్రీ గిడుగు వేంకట రామమూర్తి రి సంతలు సొ దాక శే మ 

మిచ్చుచూ, ఇట్లు (వ్రాసినారు. శాజమహేంద్రవరం. £_0..80. 

శీచారు లోని విషయము భౌహకు చేయిముడుగులుగా నాకు ప్రియమైనది, 

జేదంబారి సొండేక్యరు ఏలాటిదో చారిశిష్యులకు "తెలియదు, నేను కొం భెన్లు అద్రి 

నిభాపీంచినాను. మిరు సందేహానికి ఎడములేకుండా చేసి" సారు, మాగ్రంథం, మిమ్ము 

లను నుప ైతులను కేసినది, మా దర్శనము జీయవ లెనన్న్న అభిలావహడా ఫుట్టినది.- 

ఫకభోను బొగా రానివారు రచించిన (గ్రంథాలలో. అపరిమితోముగా దేహము 

లుస్ట్రేవి. చజేదంభారివి అలాటి (గ్రంథా లే, కథాసరిత్సాగరనులో చేలకిొలదిగా తష హు 

అన్న వి 

nog 

శ మేలుబంత్రి = అయ్యవారు వాసీయిచ్చుఅతీరపం క్షి అహం 0 చూచి విద్యార్థి 

(రకత. ఒరవడి? (చూః న ర్స 

లోకః వశతష శరమునురిడి శిండు దాహోరణలు, 

(a) © వేదుల సత్యనారాయణ కాటి నై గారలు. ('ప్రతిదానో సంస రపు; వరవడ్ 

మనకు తప్పదు. AA వ్య. జు ఫ్ర 438) 

ఫు 
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(6) “అనురాగాంబుధి తటాన నటం దెరయె త్రకొ,! కటానకో = ఒడ్డు చెకి. 

తెరయె త్రకొ = పొంగి కరులైత్తంగా 1 (విజయ, పు. 980 

,కటానకా = తటాలున్న అని సరయైన క కః థ్థికరుళ్లు అనుట 

తప్పు, “కరళ్లు' అనవలెను, 

(7) (నుదుట = = కంటి ఆఅప్పమింద' (సారం ఫు, 9) 

(8) *ఓీడ్లకుట్లులు = వేవిళ్లు (సారంగ. ఫు, 87.) 

ఇట్టి యక్షదోసములే కాక్క పరకాయించిన కోెలడిని- పొఠదోవ ములు 

అన్వయదోప. ములు, వ్యాకరణదో మముల్పు అలంకాకదోహములు అవేమిటి! 

ఇవేమిటి? 'సకలవిధములయిన దోప.ములును వారి 'సకల వ్యాఖ్యానములలోను - వోరి 

సౌంతకృతులలోను గూడ దొరకినవి, (బావి (కీవ్వబో గా భూతము బయటపడేనన్న 

సామెత నిజమైనది, అప్పు డేమిచేయుటకును శాకు తోచలేదు. శిష్యుల (భ్రాంతిని 

చిగురంట తీసి జేయుటకు తగిన సామ గి చేతికి చిక్కినది గదా యని ఆదోవముల 
"నెల్ల ఒక్కుమ్మడిగా వెల్లడీంచితినా కతి "పెద్ద పే పేరుకు మంచిచెబ్బ, అ ట్లని 

ఊరకొంటినా శిష్యులత్ర ళ్లు తాళ రానివి. ,. 

ఇట్లాలోచించగ్యా ఆలోచించగా కీ శిష్యులవలన మావంటీ ఫభెపా రాధకు 

లక్ గలుగు బాధకం పెను శాస్త్రీ గారి తప్పుల నొప్పులుగా నమ్మి విచ్యాస్టలు: నలె వలె 

చేయుట చేతను పంఢీతులు (పమాణనుగా (గ్రహీంచుట మూలమునను భౌవజీ కలుగు 

'చున్న అపకారము గొప్పదిగా 'నాబుద్ధిక పొడకట్టి టినది. అదోపములను వెల్లడించినచో 

శాప్ర్రీగారి వానీ వరిముల్లువాసి తరిగిననూ్యూ భామకు మేరు పర్వతమంత మేలుకలును 

కావునన్కు “తదల్పమపి పిన మ్య్ అని క్యాస్త్రీగారి శిష్యులే (శ్రోవచూపిరి కావునను) 

'కాస్తీగారి టీకల త శ్వ్వమిట్లిదని అప్పుడప్పుడు విద్వత్సభలలో కొలదికొలదిగా “వెలువ 

రించుట మంచివని నిశ్చయించుకొ న్నాను. అంతే కొక్క కాడ్రీగారిచే ఐ వా ఖ్యాతేను 

{b) శ్రీ చింతా తీవీతులుగారుం-- ప ల ఎదుట చెట్టుకొని వరవడి 

దిద్దుకొ నే. 'ప్రబంధథకవుల కావ్యాలకంయ ఎం . ఈపాటలలో గుణము అతిశయ 

zea ఉన్నది. (గ. వ్యా, సం ఫు, ౨ క్ర) 

(c) కరస్నలు ఊహెనూ్యూలు పండీతుల్కు (బ. మేడవరపు రామ బవ్యాశ్యాస్కీ గౌరు 

సీ, (వరవళ్గు (వాయంగవలె నీచర్మిక్రంబు = పతిజేవఠలు "మేలుబంతి యనుచు. 

అ శ్రీ బెడగంటి. రామారాయ. పుత్రిక వివానా . సందర్భము లోనిది), 

గ్రరటాలున్క తటాల్బ తటాన అని కవులు వాడినారు' (భేవజముః పు శరా 

స్థోకరుడు = గట్టిపడిన ముద్ద కరడు = అలి (కే 
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లయిన [గ్రంధములలో నొక్కదానిని చక్కగా సంస్కరించి వ్యాఖ్యానించి అచ్చు 

జేయించినచో, అది యొక గొప్ప భాహిసేవయు-పొఠకలోకమునకు చక్కని హెశ్చ 

రకయు నగుననుకొ న్నాను, ఆందుకు తగిన (గ్రంథము (ఆకారముజేత చిన్నదీ. అందువల్ల 

తప్పులు తక్కువగా నుండవచ్చునని) సారంగధర చరిత్ర మనియు నిర్ణయించుకొ న్నాను, 

శాని అంఠటిపనికి పూనుకొనుటళు ఫై ర్యము చాలకపోయినది. ఇట్లుండగా, ఆదినముల 

లోనే. చెల్లూరిభో చే. ఉపాధ్యాయ పండిత పరిహత్తు అందు చ నుపన్యసించుట తట 

స్థించినది. అయితే ఊపశ్యాసమయునకు నిర్లీతమయిన కాలము పది నిముసములు మాత్రమే: 

ఆ పడినిమిషములలోను క్యాస్త్రీ గారి యశస్సున కేమ్మాత్రమును తతి కలుగకుండునట్లు 

సుందుగా వారి యఖండ పాండిత్య | ప్రతిభావి శేవములను కొనియాడి “అంక్రటి "పెద్దలు 

నద్దిన (గ్రంథములలోను - (వాసీన వ్యాఖ్యానములలోను జారుపొటు లున్నవి; శనిని 

వరించి చక్యు_పరుచుట ఆశా స్త్రీ గారుచేసిన భాఫాసేవకు 'మెరుగు"వెట్టుట యగుినని 

చెప్పి - అందు కుదావారణ గా శృంగార-నెస ధమునుండి ఒకటి శండంకములను చూపి 

సాధక బాధకములను సన్నగా విన్నవించుకొన్నాను, అధ్యతలు _ నాయం 

దాదరాభిమానములు గల శ్రీయుతులు మామిడిపూడి 'వేంకటరంగయ్య పంతులు 

గారు సభాంతమున “ఇ టా యో (గ్రం థములలోని లోపములను వెల్లడించుట 

శంకే ఏబేనొక శావ్యమునకు * వ్యాఖ్యానము (వ్రాయుట మంచి దని నన్ను "నుందలిం 
చికి, శార్త్రుగారి లోపములను వెల్లడింఛితినని మనస్సున నాయాస సపడి అభి పొయ 

గక్భికయ గా అట్లు మందలించి శే యా ననుకొని సభానంతరము. వారిని కలిసీకొంటిని; 

వారి కట్టి భావము లేనేలేదని తెలిసికొంటిని, భాషావిమర్శ త్ర శ్వ విదులగు (ప్రొజ్ఞుల 

కట్టి భావము లేలుండును * అప్పుడు నా సారంగధర పరిశో థన వ్యాఖ్యానముల 

స యె ల్తితిని, ఆ మాట వినగానే “వారో సంతోవవూర్వకనజగా. “అట్టి పరిశోధ 

నలు కీడు ? భాస కత్యావళ్యకములు. మిరు త్వరగా ఆ పని వూరి రిచేయవల సీనది, 9 

అని శాక, కనా మొ'సగిరి. వారికి నా కృరజ్ఞతా వందనములు. అనాడే టీకా 

కరణమునకో' నిశ్చయించుకొని పరిశోధనకు ప్రారంభించితిని. కాని (గ్రంథము సాగి 

తేనా? పొద పొదమునా పొఠదోపుమే, అడు గడుగునా అరదోప మే, (గ్రంథ 

మింత-గా తప్పులతో నిండి యుండుననీ, నా టీక యింత విప్పు పులీణననీ "ఆదిలో చే 

ననుకొన లేదు. పది పద్యాలకు (వాసి చూడగా ఇది సులభముగా: తేలునట్టి పనికాదని 

"తెలిసినది. (గ్రంథమున (ప్రతి పదమును ' పరిశీలింపవలసీ వచ్చినది వారుపారమక 

సరియైన యర్థమాను తోపనీయని అపపాశాపార్ల పికాచములవలన చీటికి మాటికి చిత్త 
వల మ. కేక లుగు, చీదర. నెట్లో తొలగించుకొనుచు. యథాశక్తి . పర్మి శ్రమించి గ్రంథము 

పటి క్ర ఊొటిగా సిద్ధప సరిచితిని.. 



77 

ఏతావతా న న్నీ వ్యాఖ్యాన రచనకు ఫురికొల్పినవారు క్యాస్త్రీగారి శిష్య 
లన్నది (ప్రధానాంశము, ఏ మార్దమున "నైన నేమి నాచే నిట్టి యు త్తమ కార్యమును 
చేయించినవారు నా కృతజ్ఞతకు పాత్రులు శాకపోరుళదా * 

ఇకనైనను శా స్రీ శిష్యులు పండితులను పరివాసీంపకుందురు గాక, విద్యాధ్థలు 
గురుసహాయమును పొందక కాస్త్రీగారి వ్యాఖ్యానములను వలెవేయకుందురు గాక, 

పండితులు శాస్త్రీగాకి (వాతలను పరిశీలింపక పరి(గ్రహింపతుందురు గాక. ఫాహాచేవికి 

భ దమగునుగాక. లోకము సత్యమునకు స్య్వాగతేము చెప్పునుగాక. 

నా యీ టీక జిత కాళి” వివాదము మూలమున నుదయించినది కావున జిత్ర 

కాళి యనియీ నామకరణము చేసితిని. 

జితకాళి = జయశీలము 

“జితకాళిన్ * Victorious, proud of victory.’ (అప్టి) 

k నీ వ్యాఖ్యానమును "ఇం డేండ్లకు మునుపే ముగించి మదణమున కిచ్చితిని, 

కాని అచ్చువారి నచ్చువల్ల (గ్రంథము వెలువడుట కింత కాలము పట్టినది, ఇందు మొదటి 

87 ఫారములును - "నెల్లూరు (ప్రభాత సెస్ లో ఒకటిన్నర "సంవత్సరమునకు అచ్చయి 

నవి. తక్కిన (గ్రంథధమంతయును తెనాలి - భారతీ ము[దణాలయమున 2క్ దినములలో 

తయారయినది, నా శెట్టి కష్టమును = నష్టమును. కలిగింపక గౌరవాభిమానములతో, 
అల్బకాలములో"నే = (గ్రంథమును సర్వాంగసుందరము గా తీర్చియిచ్చిన భారతీ ముద 

జాలయాధి కారులకు అనేక ధన్యవాదములు, 

౨౬, కృతజ్ఞత 

తొలుదొ ల్ల నేనీ సారంగధర వ్యాఖ్యానమలోని లోపములను కొన్నిటిని తడ 
నుచు సూూత్యప్రాయమగు నొక చిన్న విమర్శవాసి (ప్రత్యేక గంథముగా (ప్రకటింప 
దలచ్చి నాతలఫును (ప్రస్తావవళమున (శ్రీయుతులు వాకాటి సంజీవిసెట్టిగారికి "తెలిపి 

కొన్ని యంళములను వినిపించితిని, నా జీవితమనరు ముఖ్యావలంబమును) నాయభ్యుద 

యమునకు మూలకారణమున్సు నన్ను కవిగో - పండితునిగా మ్మాతమే కొక్క 'సచివుని 

గను = (ప్రాణబంధువుగను మన్నించు పరమ మ్మిత్రమును నన శ్రీ సెట్టిగారు మోరీ 

కేవల విమర్శను (ప్రకటించితిశేని పదగురుపండితులును ఒక్కమారు. తిలకించుటతో 

దీని ప్రయోజనము తీరిపోవును) పిమ్మట చదువువారుండరు, సానూన్య పాఠక లోకము 

నకు మో విమర్శనము ఉఊపకరింపదు; ఆం'తేకాక ఈ లఘు పరామర్శవలన ఫూర్వటీకా 

దోననులు సర్వమును తొలగి సారంగధర చరిత్రము సురత్నీతను కాదు, కొవున 



78 

మీ రీ యుద్యమము నుజ్జగించ్చి ఆసలు (గ్రంథమును అమాలా (మా పరిశోధించి చేను 
కూర కవిరాజు కావ్యకళా కౌళ్లలము ఎల్లవారికిని సుబోథ మగుసట్లు విఫ్రలమగు టీక 

(వాయుట మంచిది. అట్రిపనికి వ్యయమును ఇ (పయాసమును అధికనుగునందురా? 

అగుగాక, వ్యయము నాది (ప్రయాసము మోది”అని తమకు 'సనాజముగు కెదార్యమునుం 

(ప్రాచీన కావ్యరత ణాభలిలాసయు = నాయెడగల చెలి కారపు చనవును విశదమగునట్లు 

పలికిరి అంతట . చేను వారి యఖిలాసును ఆజ్ఞగా భావించి, యథాశక్తి గ్రంథమును 

తయార్రొనరిం చి ని వేదించితిని, శ్రీ సెట్టిగారు సెంత్ర నించి గ్రంథము త్వరలో వెలువడ 

వలెనని నాకంటే హెచ్చుగా ముచ్చటపడి అచ్చున శేర్చాటు కౌవించికి కాని మా 

ముచ్చట చెల్లలేదు. వెపెచ్చు అచ్చువారి మితిమారిన జూగువలన ము దణన్య యము 

మదట మేవనుకిొన్న "మొ త్తమునకు అంత కంత ఆధశముకూడా అయ్యెను, ఏమెనను 

శ్రీ "సెట్టిగారు సంపన్న గృహన్థులును - ఫి - సీరస సంక్షల్పులును - - త్యాగశీలురును లోకజ్ఞులును 

కొనన “ఆ యధికవ్యయమాను నె కము &రిమితో సహించి భరించి, గ్రంథము నిట్లు 

లోకమున వెలయించ్చి నా బహు కొల పరి శ్రనయును ఫలవంతము కాదించిచారు. 

వారికి నా కృతజ్ఞతా వూర్వ కా నేకళు భాశీ స్ఫులు, 

మః కదితామాధురి; పాండితీపటిమ, వ్యాఖ్యాన పకారంబు, లి 

ట్లైవటంచుళా గుబుతించి (వోచు (పభువేండీ - యంచు నాసాసలన్ 

క. బాతరలాడంగాందగిన యీ నిర్భాగ్యకాలంబునం 

దన్రరా భాగ్యము ! చిక్కె-( గల్చసదృశుం డాప్తుండు నాకి య్యెడ౯, 

వ శ్ర) వేదగిరినారసింబు సిం గారిం చెం 

_దులలేని బంగారు తొడుపుతొడిగి; 

అలకంచి వరద రాజులకు సెదోడుగా . 

లీలమై నిలిపె గోపాలమూ ర్తి 
తిరుపతి చేంకశుశ్వరు పదాబ్దముల నా 

శాధించె నిత్యసీరాజనమున, 
అల ల జగన్నాథున శనువుకొల్పెను' భక్తి 

నశుదినంబును నొక్కాయారగింపు; 

న్న వస సుకృతి, 'యేమహోదయుం, డేవిశుడ్ధుల 

. “జట్టు వోకాటిీ నరసిిహా సెట్టి కూర్మి”. 
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పట్టి జగ జెట్టి సంజీవిసెట్టి విబుధ 

మానస యోన్నతగుణుండు మత్సఖుండు, లి 

= ధర్మము లొనర్చుపట్ల సంతతము విభుని 
కన్న మున్నయి సత్కీ- ర్తి గన్న ధీరు 
రాలు యతిరాజమాంబ గర్నంబు పంట 

"శేముపీ జితభట్టి - సంజీవి సెట్టి, త్ర 

న అత్మజనక ప్రతిష్టిత మైన రామ 

వుందిరంబును తీర్చించె సుందరముగ 

దైవభ క్తియు - పితృభక్తి తాండవించు 

చి తము కలాండు, సంజీవి సెట్టి వీభుండుః 4 

ఆ. వె చిత్తబంభరంబు శ్రీరంగనాయక 

పాదపంక జమున భ[దపజిచి 

చీకు చింత లేని చి త్రసంసారియె 
తనరు మత్సఖుండు త _త్వ్వవిదుండు. శ్ 

సీ సీవాండ ననెడు వానికి నభయంబిచ్చి 
కాంవీశంబు లొసంగు కనికరంబు, 

(పతిఘటియించుచో పాలాక్షు నైనను 

గణులికీం గొనని మొక్క-లప్ప్రు తెగువ, 

కాల్లదల్బక యె లవలకు లతలు గాల 

గడియించు వాణిజ్య కౌశలంబు, 

సతాార్యములకు వెచ్చముపెట్టు పట్టున 
వెనుక ముం దరయని వితరణంబు, 

గీ. ఒడలి తోడనె పుట్టిన తోడవులగుచు6 
_ దనరం దన రమ్యకీ ర్తి దిక్తటులం (గ్రమ్మాం 

గ్రమ్మరింపంగరాని స్థర్యమ్ము మెజయ, 

వలు. సరిలేని. సిరుల మకత్చ్సరమసఖుండు, 6 



80 

మ. తెలుగుం వొసను బోలె లీలమెయి హిందీ (దావి డాంగ్లైోయ ఛో 

వల నేర్చుం గడియించినట్టి బహుసూవమ్మ[గ్రాహి) యంతెంత ౪ 

కల చికుల్ [తుటిలోం 'దెముల్బం గల (వజ్ఞాశాలి; వాకాటి వం 

శ్యలలామంబు (పశంససేయ వలే సంజీవి సెట్టి (ప్రభు, // 

క, లలితతరకవితలం గల 

మలుపులు మర్మములు తెలిసి మవ్వము చెడి నొ 

క్కు-లు వోకుండలం జవిగొను 

మెలయువ మళ్సఖుని సొమ్ము మృషకాదుసుండి, 8 

క, మెటమెచ్చుల దానములకు 

వొరకొనం, డర్డ ౦బటంచు. దోంచినయెడం దా 

నజగొజగనిచ్చు మెజబుణగం, 

డరయల మత్సఖుని త్యాగ మసదృశము కడా ! 9 

క వ్యవహారమున నె కాద 

భ్యవహారమ్మునను గూడం బదుగురు తనతో 

నవిరతము నుందు రా వై 

భవముం గొనియాడ వలయు. (బత్యేకముగా, 10 

గీ సంపదాపత్ప్రచండ షుంరూ (ప్రభావ 

వే మహాధీరు హృదయ మహీధరంబుం 

జెననం జాలదొ, అట్టి సంజీవిసేట్టి 

శవరు సాటి ! నిజానికి - ఎవరు పోటి! 1H 

చ అనృతము చేలవంపుం బలుకాడ నెటుంగని జిహ్వ నీంచాసం 
హాననత, దుర్వినీత దురవాంకృతి వై నిపని శార్యము౯, మహా 

జనగణనీయ వాక్సటిమ, చక్క-చెసంగిన మద్వయస్యుని౯ా 
వినుతి యొనర్సు లోకము వణిక్కుంలనూతనభూషణంబుగ౯ా, RB 
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. దిటవుమైం వాశ్చాత్య దేశములకు నేగి 
దో స్తిసల్పెను తెల్ల దొరలతోడ, 

బజబజె కోటికి పడగలె తిన 'మాప 

వాడీలతో బరాబరిగ మెలల్యాౌ 
చెలువారు తనపలుూ- సిగపూవు గావించె 

దావిడదేశ వ్ ర్తకుల కల్ల 

తూరుపు కోసాల దొడ్డరెడ్తకు మంచి 

నచ్చిన వితమై వెచ్చువడ'"ె నై 

* అతులిత ఆల బుధుం, డదురుగుండే 

కిటికి కండయు లేని హాం వీరు, డర్య 

శేఖరుండార! సంజీవినె సెట్టి యతని 

సాటి యగు కెట్లు సామాన్య సార్ధవహులు! 

చేను (క్రీ నాథునకు నెనగాను గాక 

అవచి (తిపురాంతకునకు పా చ్చగు నిజంబు 

వమూవమకసఖుం, డఖండ సంపత్సమృద్ధి 

భేగపూర్ణత స్వా(శితవోవణమున, 

. చేత మిగురొత్త నాడు వేయూ6ంతయుసలి 

మార్షమొనరిం చె భవన నిర్మాణమునకు 

సర్వసాహ్యాంబు తానేయొసంగ నేండు 

మార్షమొనరించె - గ్రంథ నిర్మాణమునకు, 

(పాక్సముదపు టొడిలోనం బరిఢవిల్లు 

చేవగల యనంతపురము “జీవిగడ్డ' 

వెలసె “సంజీవి”; తత్త్వమ్ము తెలిసి వాడు 
కొనెడు ఘనుల కభీస్టముల్ కొల్లకొల్ల, 

12 

18 

14 

15 
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సా (శ్రీవాల్లభ్యము, దానశెండత, బుధ(శేణీ సమారాధన 

(పావీణ్యమ్మును, దీనరశ్షుణ కళా పారవమ్యుము౯ నిచ్చలు౯ 

డై'వారంగ నను గహించుత జగత్పంధాత సంధాతిగ 

(శ్రీవాకాటి వరాన్వయ[ పభవు సంజీవికా చిరంజీవిగ ౯. 16 

చితుభౌను 
వ. న ae జ 



విషయసూచిక 
(సారంగధర చరితము) 

పుట 

రాజరాజన'రేందుండు షై సా a ౧ 

సరితౌనచింత ఫట 46 si ౧౩ 

ఈశ్వ రార్చనము సస ఫస a ౧౭ 

వర పదానము ae tus పకకి 33 

సారంగధర జననము a “a ఫశ ౪౧ 

చెంచులు రాజును దర్శించుట 4 966 £౧ 

వేంటటసన్నాహము 66 వ అ రాణ 

జేంటు wa భి త్ ణో 

పావురాల పందెము క 8 రెరిడ 

పావురము చి తాంగిమేడమి (ద వాలుతటు *.. +46 ౭౮ 

సుబుద్ధి (ప్రబోధము లం ee ౧o 

చిత్రాంగి వలపు క «+, ౧౭౦ 

సారం భరుని న్ని గవాము ఫశ ww ఇయ 

రాజు చ్శితాంగికై విరాళిగొనుట సం ag 09 డడ 

"రాజు చందాదులను దూషించుట ee లం. వరగా 

చంద్రా స్తమయము తప ఓ ల " క్రీగకె 

సూర్యోదయము గ +. కెద 

రాబు రాజధాని కేగుట స a కేగ 

చితాంగీ సాంత్వనము wise + 390౧ 

చిత్రాంగి సారంగధరుని వై “నేరము మోపుట ల పైప 

రాజు మంత్రులతో ఆలోచించుట ఫైళ్ళ ౪౪ జైరా 

"పెద్దలు సౌరంగధరుని విబారించుట సస ల కె౬గి 

రాజు మంత్రులు చిత్రాంగి నదబించి యడుగుట ee ఆతె2ి3ి 
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పిథమాశ్వ్యాసము 

క్, * స్తీధూర్య శ ర్య, ర్య 
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వ, అభ్యుదయ హయ ఓ నా యొనర్చంబూనిన 

సారంగధరచరి(త్రంబను మహ్మ్గపబంధమునకుం గథ్యాకమం 

జెటి దనిన, 5 
లు 

— రాజనరేం[దుడు — 

క, రాజన శేందుుయ, రిపుసణి 

రాజన రేందు/య, కల్దా పరాక్యమ లేఖా 

రాజితభోగ పరాజిత 

రాజనశేందుండు, సుధాకరకులుం డలకు౯. తె 

టీక. రిపు ఫణిరాజ నలేందుండు = ళతు9వు లనెడు సర్ప శేస్టములకు 
విన వైద్యుడునుః._( 6న -లేందో వా ర్హి కే టై. మం కథ్య లే. విశ్వ.) 

కళౌ,..0దు9ండు- కళా = కాంతిచేతను _ పరాక్ళమశేఖా = శౌర్య లక్షణ 

ముబేతన్యు రాజిత భోగ ఒప్పుచున్న సుఖానుభవముబేతను, పరాజిత = ఓడింప 

బడిన, రాజ = నర = ఇందు (డూ చందుడు, అర్జునుడు 'బేచేందిడు, కల 

*ఇది విజయవిలాసమున ద్వితీ మాశ్యాస పాీరంభ పద్యము. 
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వాడును. (అనగా= కళొ పరాక9ము భోగములచేత వపనగా, చం దాన జేవేం 

దులను మించినవాడును-) సుధాకరకులుండు= చంద్రవంశము వాడును, (అయిన) 

రాజనశేందు)డు (అను పేరుగల రాజు, అలరుక=ా ఒప్పును. 

రాజనరేందుడు చంద వంశ ఫు రాజు భతు9 వ్రలను కాసీంచువాడు; చంగుని 

వలె కాంతినుంతుడ్వు అర్జునుని వలె పరాక్ళినువంతుడు, చేశేందుిని వలె మహా 

భోగి, అని, తాత్చర్యముః 

సీ తన యభ్యుదయము 4 నిత్యముంగోరు నిజ సుహృ 
జ గిత్త జ ను, ద్విజ బుధ వ్యాతంబు వేడ్క నుండం 

బగ ఆందుం బొడగానలడకుుడ నడచి నా 

డవ్ఫ్చుత మే ంబామహాప మయ్యె వనం 

ఈవనపాదములకును దవు తలలకు లంకె 

పా టని దురాధిపతులు పల Ey a థ్ తులు be 

గ జ్య వ డ్! %జల్లందనముగల్లు సన్నార్ష రి మేల్ 

a రా యి మా యన్న యని ప J గాంచి మొక్క 

గీ, జారచోరాదులకు భీతి సంఘుటిల్ల, 
నహిత దక్యము లల్లల నాడుచుండ, 

నేల నా రాజు కువలయ మింపుదనర 

నాడి తప్పక భరతమర్యాద వెలయ. ల 

ఈ పద్యమున “రాజి శబ్దశ్లేన చేత అర్ధాంతరకల్పనము చేయబడినది. 
టీక,__కన, అభ్యుదయము = అభివృద్ధిని, నిత్యముజ- = ఎల్లప్పుడును, కోర = అభి 

లషించునట్తి, నిజ = తన, సువ్ఫాత్= మితు)లయొక్క_యు, దడ్విజ= భా 

హ్మణులయొక్క యు బుథ=, విద్వాంసులయొక్క్యయు వాంతంబు= సమూహము 

వేద్య ౯ చేడ్క_తో, ఉండగా. (అని, రా జుపరమైన యర్థము.) 

శా. సా + 'నిక్యముగోరి.? పాశాంతేరములు! * “తేత్ పాదమ్ముదకుః 

శై నయమునంగల్లు .సన్మార్టము మాయన్న నీయందెయని హజల్, నిలి చిమొక్క_ , 
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తేన, అభ్యుదయముా రాక, (=చంకోగదయము) * నిత్యముకాా(గ్రతిదినము . 

కోరు= అ పేక్షించునట్టి, నిజసుహృత్. డిజి = తనకు మికే) ములయిన (చకోర) 

పతులయొక్క_యు, (ద్విజోవిపేఖనర దే: నానార్థ రత్నమాల), బుధ = దేవతే 

లయొక్కయు, (“బుఢ స్ఫూకా సుశే సౌ మే” - న. (వాకేంబు, వేడ్క 

నుండకా, (అని, చంద పరమును) 

చకోరములు చం దకిరణములను భజీంచి (బ్రతుకునని కవిసమయము, దేవ 

సలు చంద్రుని లోని యమృతేమును సావు కును 

“భమ్యార్ధం సర్వ దేవా నౌ సోమఃస్ఫస్థః స్వయంభువా 

తత్రస్థ నుమ్చుతంచాపి సంభూతం సూర్య తేజసా 

(తేయ౦చ (తోతం శై “జై త్రయ్మన్ర్రంక త్త త్రథెవ చ 

త్రయో ం హ్మ స్రాక్సే జేవా సోమం వీబంతియే.?? 

= డేవీప్పురాణము, 

పగలు = విరోధములు, ఎందుక్లా sp = ఎక్కు_డను తేల 

చూపకుండునట్టుగా, ఆడంచినాండు = అణచివేసి నాడు. (ప్రజలలో ఎట్టి విరోధ 

ములును లేకోండునట్టు జేసినాడు-అనుట.) య. యా రూప మయ్యెన 

నయగక్రాకా అమృత మే యి రాజు రూపమును తా ల్చెను,.(=నాజు సర్వథా అనంద జన 

ప ప as కోడు) అని (ప్రజలు) కొనియాడ గా, [అని రాజు పరమున నర్థము. ] 

శనిత్యముకా అను సదమునకు వూ. టీ. లో రాజపరమునను చంద౦పరము 

నను గూడా ఒకకే యర్థము సూచితమైయున్నది. అది సరికాదు, 

నిత్యము = ప్రతిదినము ఎల్లప్పుడు, అని ెండర్గములు. “ప్రతిదినము? 

అనునర్థము క ర లో లేదు. జాొాణ్యమున నిట్టున్నది = %* నిత్యము. 

Daily, always’ « నిళ్య మ ఖై చెట్టు?” _ “నిక్యహోమము? is daily sac” 

rifice, as distinguished from సెమి త్రికము, the occasional one: s0 also 

నిక్యకర్మమయు daily rites నిత్యానందుడు, 16 who is always delightful.” 

చందుఊడు, ఉదయాస్తమయములు కల వాడు) కావున అతని యుద యమున్నకె 

దినదినమును (పంతిచందోందయము)  ఎదుకుదూచుట చకోశాదుల పతీమునను, 

రాజు గారి యభివృద్ధిని నిరంతరము వాంశి౧చుట సుహృ దాదుల పక్షమునను, వివక్వీ 

తార్థములు, 
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పగలు =పగటిచేళ , ఎ౦దుకా-పొడగానంబడ కుండజా = ఎక్క_డా కనబడ 

కుండా, నడచినాండు = వర్షించి నాడు, అమృతమే యామాపమమొ్యొననలగకాా 

ఈక డమృతస్వరూపుడే యని లోకమనగ్వా (అని చంద్రపరము,) 

చందు డమృుశమయు డనుటకో, == 

వ ““కొదుగణపరివారో నాయ$ో ప్యోవ.ధీనా 

మమృతమయశరీరః కాంతియుక్షోపి చంద్రః, 

భవతి విగతరళ్ళ్శి ర్శండలం సహ్య భానో 

పర సదన నివిష్ట్రః కో లఘుత్వ౦ నయాతి'? ౫ (భామినీ విలాస్, ) 

క, “ఆమృకనాయమూర్తి, బుధహీళ 

విమలవిభో ద్భాసిమసృృణ విలసన శుభ ల 

వృమహీత వక్షుండు, విభుం డట 

" కుముదానందపిదానకుశలుండుగా జే?” (పాండు, 8118.) 

అడంచి- నడచి, అనుకియలలో, తొలిచానిలో అరసున్న యున్నది; మలి 
_ చానిలోలేదు, లేకున్నను న శే హౌర్గమున తప్పు కాదు. “శ్లేషేసఖండ నిర్చింద్యోల్మేళనం 

పఠ్ళచిక్మకకు? (అధర్యణ, a 22.) 

తవపొదములకును = = తన(రాజుషమొక్క ) చరణములకునుు (“తని నామా 

ర్యాభిధాయి, చూ, (ప్రొ. శబ్ద, 18 తమ తలలకుకా లంకెపాటని = ఎడ తెగని 

'సంజంధమని. (పళ్ళూ నీ పాదములు మా శిరముల ధరింతుమని) దుగ్గాధి 
Cant పతులు = (దుగ్గ - అధిపతులు) దుగ్గయులకు అధిపకుల మున వెద్డపెద్ద రాజులు 

ఖీ ఆ పలుకక = లెలుపుకొనుచుండ గా, (అని, రాజుపరమున) 

దురగ్తములు కరు కధ తున 

ళ్ ర్ ళ్ళ ధన్వదుర్దం మహిదుగ్గ వుబ్బురం వాంమిమన నొ. 

జ థ్ శ చ్ జ్య నృదుర్షం గిరిదుగ్గం వా సమ్మాశ్రీక్య వసేత్ పురమ్.” (మనుస్మృతి. 1.710) 

దళం యం, వార్ క మెరిణం క తథా 

తోస్త సం: శ్ _స్తమలిభి. ష్ట్గం దుర్జోప పచింత_కె8,) (4-59) 
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§ తనసాదములక్షోక్రా ౯ తన కీరణములకును (“పా దారళ్ళ్యం మై తుళ్ళ్యం 

శా అము) కమ. తలలకును, లంశెపాటని, దుర్దా [ అధిపతులు = ఈకలు. 

(ఏకాదశీ యదు లన్సి భౌ.) పలుకుచుండంగా. (ఆని చంద)పరము.) 

చల్లందనమూా కాంకేస్టభొవము, కలుగు = కలిగిన -వాడ్కు 'సన్నాగ్దవ ర్డి= 
భర్మమాగ్గమున వర్తించు వాడు. మేల్ = బళిరా, మా అన్న= మాకు తండీ9 (వంటి 

వాడు) అన్ని ప్రజల్సు శౌందిక దర్శించి మొోక్కొ_క్కా (అని రాజుపగము) 

“అన్నా తర్మడి” అనుటకు: 

గీ. “తల్లి బోధీంచుం దత్పరత్వంబు గలిగి 

యన్న, మీ యన్న చెప్పినయట్టు చేయు? (కాశీ, శ_కిశి.) 

న యు 

పూ,టీ, గ్థతత్ = ఆచందునియొక్క_, పాదములకుకా= నాలవ ఫాగములకును 

(చంద్భోఖండముల కన్కి భావము) తమ శిఖలకును- లంకెపాటని, దుగ్దాధిపతులుక= 

రుదంమయూర్తులు, పల్క_క.) 

ఇక్కడ పాదములకు € నాలవఫాగము లని యాస్థము వెన్వుట సరికాదు, 

శివుని శిరమునను అశ్లే రుదు)ల శిఖలయందును, ఊండూనది చందు)ని “కథ యే 

గాని “నాలవభేౌగముి కాదు. “కళే” యనగా పదారవపొతఠు. (=వీసము.) “కలాతు 

షోడకోభాగణి అని, అమరము, 

శివ్చని శిరమున నుండునది 'కథ యే యనుటకు:-__ 

(1) “మృత్యుం జయ్య్యాస వసకా జటాయాం 

న శ్షీయతే తద్భయ దూరమృత్యుః, 

న వర్ధలేచ స్వసుధాస్త జీవ 

స్రగ్ముండ రాజూద్భవ భీ రతీవ,' (నైవ. 22-61.) 

“శివస్య జటాయాం వస స్నేన చందః పోడళాంళ భూతో నశ్నీయతే 

నాల్పపరిమాణో భవతి, కలామాతి స్యరూ"పే జవ క(త్ర సదా వసం స్త తోపి 

న్యూనపరిమాణో న భవతీ త్యర్థః తరి తతవసకా వర్షతే క్రీము స? (నారా, 

వ్యాఖ్య.) - 



౬ సారంగధర చరితము i ఆ, 

చల్లంచనము కల = = చల్లని కిరణములు గలవాడు, (చంగ్ఫుడు శిశిర 

కిరణుడు-) స్ కనతీక ముల మొకం , మాగ్గానూర్షము (ఆకాశము) నందు నర్త్ణా. 

చరించువాను. నమూ = లక్ష్మీకి. అన్న, అని (ప్రజలు కాంచి మొక్క౯ , (అని, 

చంద్ర పరమున, - శెలపొడుపును చూచి నమస్కరించుట లోకమున , ఆచారము ,) 

బార, + ఘటిల్లకాా (చండేశాసనక చేత) జారులకును చోరులకును భయ 

ము కలుగగా (అని, రాజుపరము) వెన్నెలలో తమకప్వులు బయలగునని జారులును, 

చోరలును, భయపడ గా (అని చంద్ర పరమున) 

(2) “ఆగళ్ళకం విదధతోపి సమిష్థ కానూ 

నాధీయతే పరువు మకర మస్య వామాః, 

చాందీ న తక౦ి హరమాళి కయాళుశేకా ౬ 
నధ్యాయ హేతు తిథి కేకు రవైతి లేఖా,” (నైన, 11-92) 

(త్ర తోజ్ఞయిన్యాం హరమౌాళా శయాళుః స్టితా ఆనధ్యామ హేతు స్రీ థిః 
3 

[7 

ఫితిపత్ తస్యాః శ్రేకు శ్చిహ్న ౦ చాందీ ఏకాలేఖా కలా నావైతి న గచ్చతి 

[| నారా, వ్యాఖ్య, ] 

(శ) ఉనర్వాఖి సృర్వడా చంది) స్త్వం కళాఖి ర్నిషేవతే 

నాదచ్నే శేవలాంకేఖాం హరచూడామణీ కృళతామ్.” (కుమా, 2-రిక్స 

(శ్ర “పదియేను దినంబులకుం 

బదియే న సాత్ లెక్కి_ మేను న. 

a కళే యితేనిది 

మదిరాషీ, వృవధ్వజుండు మౌళిధరిం మక.” (శృం, వై. 8-260) 

(5) “మున్నీ టి రా చూలిముక్కొ.. 7ంజడలోనం 

గొంవ్విరి గాం దాల్బుకొన్న మేటి,” (అం, భౌ 1-87) 

గరింధములనోంద్యు. “ఇందుక శాధరుండు?- “అర్జేందమాళి: “ఖండేందు 

శేరు ఓబుడుతే నెల తాల్చు] ఇత్యాదిగా వ్యవజోరము క లదుకాని, “పాడేం 

దుధరుడు- = హాతికనిలశాల్పు అనుట యొందును కనబడదు, ._ కఅర్లేందు 
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అహీత చక్రములు = శతు మండలములు అల్లల నాడుచుండక్రా= గతగడలా 

డుచుండగా, (అని రాజుపరము) . 

ఆహీత = తనకు మిత్రములు గాని, చృకములు = చకవాకములు, అల్లల నాడు 

చుండక్షా (అని, చయద్రపరమున్వ- చండ్రుడు చకవాకములకు విరోధి) 

మౌళి) యన్న చోట “అర్ధ మునకు “ఖండి మని యర్థము గాని “సగ మనికాదు' 

“తతవ్యక్తం దృపది వరణన్యాస మనేంు మా శేః (యేను , 1.69) “అర్ధళ్చాసా 

విందు శ్చేక్య న్టేందః= “అర్థః ఖండే సమాంశేర్థకు ఇతివిశ్వశ- స మాళౌ యస్య 

త స్యేశ్వరస్య ౫, [మల్లి నాథుడు] 

రుద్రుల శిఖలయం దుండునవియును చందుని “కళ? లే యశుటకు,__ 

(1) “అవర్షిత జటామౌళి విలంబి శేశికోటయః 

ర్మధ్రాణామపి నూర్థానః తతహుంకార శంసినః,?) (కుమా,సం, 226) 

“మాళిసు జటాజూ శేషము విలంబిన్యః (స్రంసీన్యః శేశికోటయః శళిలేఖ్లూ 

యేషాం తే కథోక్తా రుదాణావపీ, ఏకాదళానా మితిశేషః,” [వల్లీ] 

(2) “వీకాద శె కాదళ రుద్శమాలీ 

నస్తంయతో యాంతి కలాః కి మస్య 

ప్రవిశ్య శేహెస్తు భవంతి పంచ 
పంచేషు తూణీ మిషవోర్టచంద్యాః? (వైపు, 22-115) 

౯ చందం 1 ఏకాదళానా౦ ర దాణాం వూాళీకొ పితియాంతి 

లాస్తు పునః ప పంచేపో? కామస స్య తూశణీ మల్చమిషు 

మ 
కీల గచ్చంతీవ. శేపాః పంచ 

ధిం పివి ర 1 

వ్యాఖ్య) 
(“అక్టదంద) బాణము = నెలవంకోకోలి- చూ, లక్ర్మీనారాయణీయము) 

ధో దమార్తుల సంఖ్య పదకొండుగడా! చం దుడు నాలుగు భగము లయి 

నవో పదకొండుగురు ధరించుకొట్టుకీ అది యట్టుండగ్యా చంద్రుడు నాలుగు 

ముక్కొ_బుగా చీల్చబడినయెడల "మొదటికే మోసమువచ్చి, స్వరూపమే నాళశనుగు 
నుగదా? మర్కి దుర్దాధిపతులు “మీ పాదములకును మా తలలకును లంకెపాటు”” 

అని యనుట యెవరితో? 

౦దా9ఖ్యా ఇపువో భవంతి,” (నారా, 



రౌ. సారంగధర చరితము ౪. 

అడీశస్పక = పలికిబొంకకయు, భ్థరతే నుర్యాద తెలయక్రా = (పరిపాలన 

మున) చవ ర్తియైన భరతుని పద్ధతి యొప్వునట్లును,- [అని యర్థము | *భర... 
వెలయక్ర = నటుని పద్ధతి యొప్పగా- (ఉత్తముడైన నటునివలె.) తస్పక-లడి= 

తప్వుచేయకుండా- నేర్పుతో నటించి (అని చమత్కాారము,) 

ఈ పద్యమును మాడంగి = 

చ. “ఉఊడుపళి' వంళ$ర్త, మహీ మోన్నతి కమ్యుది మేరి నాయడు పొ 
ల్కడేలి జనించి నప్పుడు దశీంబుగ నంటిన మేని జిడ్డు వేం 

గడుగు కొనంోనబ్ళె ననికా, శివు నౌదల యేట బాదముల్ 

దడంబడ నోలలాడుచు హళానవాళిగా వడి నీందులాడెడికా, ’ 

జైెమి = పీఠిక, 28, 

మరి, యా శివుని నెత్తిమోది “పాదములు .చందుని “నాలుగవ భాగము”? 
లేనా ఒక్కొ శివ్రురి శిరముమోదనే నాలుగ. భాగములును ఉన్నవా! చందుడు 
నాలుగు భౌగములుగా 'తెగియు, శివుని శిరమున నోలలాడుచున్నా డా! ఎందు 

కింళను నిస్తరము! = దుర్వాధిపతుల తలలమాది “పాదములు చం ధకిరణములుగొని 

“నాలవ ఫౌగములు కావు, 

ప్రా. టీం 4 ఈ నాట్యాచార్యుం డయిన భరతముని వలె 'నాట్యములో 

తప్పుచేయక.) 

భరతముని నాట్యశాస్త్ర నిర్మాత గాని కేవల నాట్యాచామ్యడు కాడు, 

ఆచార్యు డన గా ఒకరికడ చేప్పుకిని మరియొకరికి చేర్చ వాడు. నాట్యా ఛాక్యుడున 

నట్టువోజ్ఞ.. (ఆట నేస్పవాడు) “మాళవికిలో గణ దాసహరదత్తులును, విరాటునింట 

బృవాన్టలయును నాట్యాచాయ్యలు =ోనట్టువొజ్ఞనె మెలయుదు నగళు లందు?’ 

(భార.-విరా, 1842.) భరతేమువియును కొందరికి అచార్యక మొనరించి యుండ 

వచ్చును అక్క_రపడినప్పుడు ఆడియు నుండవచ్చును, అంతమ్మాలమున- ఆ కాస 

క రృనునాట్యాచార్య' నట శబ్దములతో నిద్దేశింపగూడదు. శాస్ర” _ర్హకును- నాట్యా 

చార్య నటులకును, ఆధీ కారమున ఇంతో తర అందువల్లనే నిఘుంటు 

కర్మ! లు భరతమునిని యా * నాట్యకృత్తు” గా చెప్పినారు. | నాట్యాచార్యుడుగా గాన్సి 

నటుడుగా శానిచెప్ప లేదు, 

_ అదియట్లుండగా, “భరత? శబ్దము శా(స్త్రక రమైన మునియందు వ్షించినను 
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ఆ రాజు = రాజనశేందుడ్కు ఇంప్రుతనరకొ = సుఖముకలుగునట్టు, కువ 

లయము = భూమందలమున్సు ఏతెను = పూలైించెను. 

ఆ రాజు = చంద్రుడు భ - రత - మళ్యాద వెలయకా = నద త్రమలతోడి 

కలయిక ఒప్పగ్యా ఇంప్రుతనరకొ = అనందము కలుగునటు, కువలయము = కోలువన్సు 
ఛ్ 

ఏ'లెను = ఏలుకొ నెను = విశ సీంపలే నెను. 
న. 

“భరతునివలె ఆడి అనుచోట మాత) మా యర ముచితము కాదు. ఆడుట 

(నాట్యము) నటధర్మము గాన్ని నాట్య కాస్త్ర్రక రృధర్మము కాదు; నాట్యాచార్యధర్మ 

మును కాదు. కావున అకుడ “భరతి శబ్దము నటపక్యాయ ముగునేగాని యితేరము 

కాదు. నటుడే గాక నాట్యశ్యాస్త్రక రయు వైనయెడల మిక్కిలి చక్కగా ఆడును 
దా! అని న్థూలదృష్టుల యూవా, చక్కగా అడ శేక్చినవా డే నటుడు. నట 

పమున్న యొ నృక రయయు ఫి: వే . న త్వమున లోపమున్న యెడల. శానస్త్రశర్త నీను పీయోజనములేదు. _ కాను 

అది సరియైన యూవాకాదు. నటుడు శ్యాస్త్రకర్హ మైన యెడల మరీబాగా  ఆడ్రు 

ననుకొనుట పొరపొటు, 

భరతమ్ము భరతుడ్సు (నటుడు) అను పదముల్కు శ. ర లో లేవు, కాని 

యితర నిఘంటువులతో నున్నవి. భరత? శేబ్బము నటుని జందునువ కంచు. ననుటకు 

కొన్ని ప్రమాణములు, === 

(1) “భరత శృబశే రామానుజే భారతవర్ష క 

దువ్యంత జే న్ నాట్యకాస్త్రుకృ శ్రంతువాయయోః? (నారు 

(2) భరతుడు An ator, dancer. The name of a celebrated 
writer on dramatic composition.’ (\(జౌణ్యము) 

(8) శత్కిమి త్యుడాసలే భరశా౪... (మాలతీ) 'భరశాః తచ్చాస్తా) 

భ్యేతారో నటాఃజి- (వ్యాఖ్య) 

పితినాటకమునను అంతమున భ్లరతవాక్యముండును. అవాక్యమును చెప్పు 

భరతుడు నటుజేగాని భరతముని” కాడు, 

(ఓ) “భరత వాక్యమ్ = నటవాక్యమ్, నాట కాఖినయ 'సమౌప్తా సామాజి 

కేభ్యో నే నాశీ ర్షీయత ఇత్యర్థః) 

= కాక్టంతల వ్యాఖ్య, 



౧౦ సారంగధర చరితిము [ఆ, 

గీ, మహిని రాజన నేందు)ండు మాళవపతి, 

రాజ రా జన రేందు డు, రాజరాజు 

ననలోం బే శెన్నికకు నెక్కి యతిశ యిల్లు 

నిందివిభవుండు, రాజమ హేంద విభు(డు, % 

టీ == ఇంద9ివిభవుండు = ఇందుిని యె శ్వర్యమువంటి మైళ్వర్యముగల, 

(ర్ 'భరతవాక$ం —The closing stanza ina drama, con- 
taining an expression of good wishes on the part of the 
actors, and put in the mouth of some person entitled 
to give a blessing, 1013 80 called because it is spoken 
by the chief actor, as a member of the dramatic party, 
and not in his dramatic character, all acting being over, 
See Commentary. For this meaning of ఛరతం/ భవభూతి ర్నామ 
క్ి; సిరీ సౌవ్చా దేన భరకేషుి ళం, మాల . మాధ. 1=కై 3, Lt may 

have been possibly 80 called in honour of the sage 
Bharata (‘the vakya enjoined by Bharata, since it is 
invariably 80 named) who is commonly regarded as the 
founder of the sciences of music and dramaturgy.~ He 
is also represented as the manager of the dramas of 
the gods. of. vik, 11- 18. 

—M. R, Kale -B. A 

మరియును, ఫూ, టీ, కర్తలు “ఆడి తప్పక భరతేమర్యాద వెలయ) అను 

వాక్యమును శ్రేవగకు డైన శరద్రునికి గూడా. లగించ్చి*చంద్భు(డు పలీకిబింకక్ర 

భరతచకవ ర్లివలె కలువను ఏలెనుి అని లీఖించి నారు. అంతే కాక ఈపద్యములో 

రాజనరేంద్ఫునియందు చంది) త్వారోపముకోత అర్థద్వయము కలదు అనియు 

నన్నారు, పొరపాటు, 

రాజక శ్లేవచేత చంద విన యమున్లు, భరతళబ్ద శేవజేత నటవిషయమును 

స్ఫురింప జేయబడినవీ. అంతేగాని రాజనశేందు నియందు చంద్భోత్వనుగాని, భర 

తత్వముగాని అరోపింప బడలేదు, 



౧] రాజనశేందు (డు ౧౧ 

౪ రాజమహేంద్ర విభు (డు= రాజమహేంద్ర ము- (అను పట్టణ ఫు) ప్రభువు మహిని = 

భూమియందు _“రాజనరేంద్భు(డు.?- (మాళీవపతిి- కరాజరాజనశేందుండు' = 
(రాజరాజు? అనక = అని లోకులు న్యవహరింప గా, పే. ఎన్ని కకు నెక్కి = 

పృ సిద్దికి అతిశయిల్లుక = పలుకక 

క, కల రా యిలరాయనికిం 

గులసతి రత్నాంగి, భోగకుటిలళి రోజూ 

తిలకము చితాంగియు, నన 

నెలజవ్వను లిపను రంబు జేందుని భా స్యల్ . ౬ 

టీక. ఆ ఇలరాయనికిక = ఆ భూమిపతీక్కి  కులసతి = ఇలాలు, రత్నాం 
mm 

గియ్బు భోగ కుటిలశిరోజా తిలకము ౫ భోగప్రు కాంతలలో మిన్నమైన - చ్నితౌం 

గియు, అనకొ = అను పేరులుగల్స ఇరువుకు ఎలజవ్వనులు = ఇద్దరు లేత వయసు 

కాంతలు అంబుజ = కమలమయుతోన్సు ఇందు ఇ చందుినితోన్కు నిభ = సను 

మయిన ఆస్యల్ = ముఖములు గలవారు కలరు... వారిలో రత్నౌం౦గి అంబుజ 

నిభాస్య యనియు చితాంగి యిందునిఫాస్య యనియు కినముముగా అన్వయమ్ము 

దానిచేత అంబుజయనకు_ ఇందునకువ లె చ్చే వారిద్దరికిని పరస్సరము విరోధ మని 

నూచన, 

$ సూ. టీ.....యాళవపతి = మొళ్ళవ దేళశఫురాఖు, రాజమ హేంది విభు (డుకా 

రాజశేష్టు(డైనరాజు. 

“రాజకుహేందివిభుడు'- అను సమాసమ్బు “రాజమహేందు)6డశు 

విభురి- డని సంభోవనా వూర్వపద కర్మధారయ మైనను కావలె లేదా రాజు 
మహేంద్శ)ము యొక్క విభుండు అని, షష్టీ తత్చురుపు మైనను కావలె అంతే 

గాని “రాజ శేేస్టుంైడైన రాజు అని విశేషణ ఫూర్వపద కర్మధారయము కానేరదు 

తొలుక 6రాజుక్తేస్టు డనిణెప్సి వెంటనే అతనినే = మరల రాజు! అనుటయొట్లు శ 
రాజన శేంద్భు (డు రాొజమాహీందిముయొక్ము.. విభుండు, అతడు “రాజనుహే 

ద్రోవాసీ (చూ, ౨-౨౩౮) 



౧౨ సారంగధర చరితము [ ఆ, 

క, ఉఆతనికి౯ శ క్మ్తయ 

రీతిం గడు. బెంపు గాంచిరి నయార్ల న్రండుల్ 

పీథిబుండు మకిమంతు.డు 

థ్ తిలకం బలరయగా సుదీతిలకంబుల్, ౭ 

టీక-అరనికికా = ఆరాజుక్కు *ధీ తిలకం బలరంగాజౌ _ధీ = బుది యనెడి 
తిలకంబు = అలంకారము అలరంగాక్ = ఒప్పగాయ(= బులు భూనణముగా 

౫లిగిన్స, సుదీతిలకంబుల్ = పండిత శేహులు, (సుధీ: కోవ బుధః) అము 

నయార్డ వుండు, రగ, మతిమంత్రుండ్కు (అను పేరులు గల మంతులు ముగ్గురు 

గ్థీశి కర) యరీతికా = పిభుమంతో) తానాము లను మూడుశక్తులవ లెను "పెంపు 

గాంచిర్రీ ౫౫ ఒప్పీరిం 

తిలకము = అలంకారము, అనుటకు, 

“సోయ మద్య మకరం౦దనందనో ' 

జీవలోక తిలకః పిలీయశే,” (మాలతీ- 9-21) 

జీవలోకస్య తిలక ఇవ. తిలకో మండనవిశేప$- (వ్యాఖ్య) 

+ కొన్ని ప్రకులలో + లేదు 
f జ్ఞా, పొ.---'ధీతిలకంబు లరయజకా? (ఇదే ఫూ, ము, పా 

ఈ ఫూ టీ “దీ తిలకంబులు కా బుదికి అలంకారము లయినవారుి 

మానవునికి బుడి యలంకార మగును గాన్ని అడ్ మానను డలంకారము 

కాడు. (“ధీ తిలకంగబలర యా సుధీ ముద, తాళ, పొ!) “ఆలరంగా? అని నేను 
ప. 

వూ, టీం. “ఇచ్చా జ్ఞాన (క్రియా శక్తలయొక్క మూంటివలె?- ఇచ్చాది 
శక్తులు ఆత్మకు సంబంధించిన విగాన్సి రాజ్య తంత్ళమునకు సంబంధించినవి కావు. 

(2) కబచ్చాళ కి క జ్ఞాన క్తి మ. క్రి స్వరూపిణీ 

సక్యాధారా సుప్రతిష్టా స దస [దూపధారిజణీ, ౫ (లలితా, 181) 

(2) సీ “ఏ లేమ శశిమాళి కిచ్చా క్రియా జ్ఞాన 
స్ట శ్రియై కలిగించె సకలజగము.) (కౌొళీ, 4.150) 

రా జ్యతంత౦నిర్యవాణమనకునా వలసిన త్త శకులు పిళ్గుమం తో) త్సాహములు..--- 

మ! కయ స్త్స్రుః పిభావో త్సావా మంత్వజాఃి (అము. కత్తి, .) 

కల్సి ప్రయతమాళి రసౌ నృపతి రృభౌ 
తిసృభిశేవ భవం సవాశ క్తి భి,” (రఘు, 9-18) 

తిస్ఫథి॥ పుభుమంతోంత్సావా శ క శేవ- (వల్లి) 



౧. ] సంతానచింత ౧౩ 

అజ. లతా న గిరత టా 

న్నీ, * ఈక ఎమంబున రాజనకేందో విభుడు 

పీతిరహితంబు గాకుండ్క సీతిరహిత 

వకానటుల్క, భూమి రామరాజ్యముగ నేలు 

చుండి రత్నాంగిం గనుంగానియొక్క నాయడు తో 

టీక. నీతిరహి'తంబు = ధర్మ శూన్యము, కాకుండకొ (= నీతి సహీత 

మగునట్టును ) ఈతి రహీతేము = ఈతి బాధలు లేనిది 'ఓ"నటులక్కా (ఈతి బాధ 

లార,- (అతివృష్టి అనావృష్టీ, ఎలుకలు, మిడుతలు, చిలుకలు, చేరువ రాజు.) 

రాజనశేందవిభుండు, భూమిని, రామరాజ్యముగకొ = శ్రీరాముని రాజ్యముతో 

సమౌనముగ్యా ఏలుచుండి, (రాముడు పిజారాధనమే ప్రధానముగా రాజ్యమును 

(శ) ఈఅనూత ప్రత సమయీ శేదీసమా, 

తిసాధనా శక్తి 8 వార్థ మక్షయకు,” (కఘ్ము 8-18) 

త్రీణి ప్రభావ మంతో)త్సాహాత్మ కాని సాధనా న్యుత్చాద కొని యస్యా 

స్పా తిసాధనా శక్తిః, (మళ్లి.) 

(4) మాఘకావ్యమున, రాజనీతి. 

“వగ్వణా శృక్షయ (హ్రీస స్సిదయ శ్చోదయా (స్త్రయః 

గ్రంథా నఢీత్య వ్యాకర్తు మితి దుళ్మేధసోప్యలమ్,”” (2.26) 

శకయః పిభుమంత్రోఫిత్సాహా స్లీస్రః. (మల్లి) 

(5) సీ, “తనదు శక్తికియంబున సమస్త పపం 
చంబుల కఖివృద్ది సంభవిల్లం, 

జెలలా విశ్వేశ్వరుడు రాజశేఖరుండు (కాళ. మాహా, 1-28) 

నుంతోంత్సాహములబేత- (రా జకేఖరపరమున) 

_ పాఠాం-ా * “ఇట్లు దొరళతన మమరి యా నృపవరుండు.= ౬ ++ భూమి 

స్యా రాజ్యమునుగ .” 



౧౪ సారంగధర చరితము [౪ 

పాొరించెను కొవ్రన నాతీనిరాజ్యమున ప్రజ లెట్టి కొరతయు లే కుండి రనిపకీతి, 

రాజనశేందు)డును తనపజ శెట్టి కొరతయును లే కుండునట్లు, రామునితో సమా 
నముగా రాజ్యమును పాలించెనని = భౌ.) 

“నీతి రహిత హొనటులపాలించె” ననుట విరోధము, “ఈతిరహీత మా 

నటుల సాలించె) ననుట తత్పరిహారము, 

వీ ' నంతొనరహితసంసాకంబు నాయక 

రిత్నంబు లేని హారంబుగాదె? 

పుమపత్యదూర మౌ ' నమితసామాజ్యంబు 

ధాత జందు' డు "లేని శాత గాద? 

ఆత్మ జవ్యతిరి క్షమగు వర్తనము *సవ 

సద్వివేకములేని చదువుగాడె? 

సుకుమవూరళూన్య మొ నకళంక జీవనం 

బల మరాళము వేని కొలనుగాచె? 
కలు. నాధం పులా లలలా పస ం కనాన న కాలాంతరంలో. నారావకానునన నారా రాయాలా నిస డస యస పంల జతల లొసంనో లం కర పయగా నా నాలనానననములయాకాళా జనా రాళాగానా లన్న 

శా, సాక “నారిలేని శరాసనంబు గాడ్,’ 

నా యక్షట్ట్రక్మ్మ ములేని హారము, శందు)డులేని రాతి, మర"ళములేని కొలను, 

అనువరునలో “నారిలేని శరాసనమును చెప్పుట సరికాదు. హోరాదులకు నాయక 

రశ్నాదు లలంకారములు, చురిి సఫరాసనమునకో నారి ప్రధాన ముయిన అన 

యవము కాని అలంకారమాత9ము కాదు. నారిలేని శరాసనము,-- చూపు 

లేని కన్ను నాలుక లేని నోరు, పొణములేని' దేహము, అను తరగతిలో చేరదగి 

నది కొని, సైవరుసలో  చేరదగినదికాదు ఎందుకిన్నిమాటలుకీ నారి లేనియెడల 

శరాసనము పొడుపడవలసినచే, మరి పనికిర*దు., 

ఆఅ, వె “బారుమార్విలేని చాపదండేము నోజ 

.లలికతంతి) లేని యొళగుంబో ల 

నవనితనయ లేని యావాస మంతయు6 

బాడువాబీ యుండ. బార్థివుండు) (భాస్క_-ఆర, 225) 

. వాము ల్లో “సదసత్” పాఠమే యున్నది. ఆపాఠము, తంజ్క వాత 
(ప్రతు లలోను నున్నది, 



rs ౧. J సంతానచింత 

గీ. నందనవిహీన మైన సేనావితాన 

మరయ శిఖరంబు లేని గోపుశము గాదె? 

వేత్రప సరర్టింబు గావించుపుత్తు) డిక్ 

టం నెన్నంయు గల్పునో వనజగంధి. ౯ 

టీక? సంతానరహీత సంసారంబు = మగవబిడ్ణలేని కాపుగమ్ము నాయక 

రళ్చ్నంబులేని= పి ధానమణిలేనట్లి, రయిుకాచె! (ఆనునన్న మాట), పుమ్ + 

అపత్యదూరము- జె = వముగసంతతిలేని, అమిత సామాజ్యంబు = నొప్పరాచరికము 

(సమాగిట్టు ఖొవము సామ్రాజ్యము = చకివర్తిత్వేము) చందుడులేని రాత్రి 

కాదె? అక్మజవ్యతికి క్షిమగు వ_ర్థనము = కమారుడులళేని మనుగడ, సదసక్ 

వివేకములేని = మంచి "చెడ్డలను గుర్దించు శ్రానములేని, చదువ్రుగాడదె*. సు 

కుమార శూన్యము క” = మంచికొ డుకులేని, అకళంక జీవనంబు = ఎట్టిలోపమును 

లేని బదుకు మరాళములేని ౫ హంసలేని, కొలను కాబెశ- నందన విహీన-మెన= 

ప్రతు)డు లేని సేనావితౌనము= సేనలగుంపు శిఖరంబు లేని- గోపురము- కాదె. 

సే శ్రపర్వంబు = కోనుబపండువ్రు - కావించు పు(తే తుడు, ఎన్నండు కల్లునో $ . 

సంతౌనములేని సంసారము నాయకమశణిలేని హోరమువ లెను చంద్రుడులేని 

రాత్రివ లెను, వివేకములేని చదువువలెను, వాంసలేని కొలనువలెను శోభావిహీనము 

అన్ని తాత్పర్యము. 

జిలుగుంబల్కులు విన్నం జిన్నిగొనబుం జెయ్వుల్ గనుంగాన్న ,నౌ 

దలమూర్కొన్నను, ముద్దుగొన్నం దనువుం నార్కొన్న, నూహింపనుం 

బలుకకా రానిసుఖంబుం జెందునటుగా బంచేంది యాత్సాహ మై, | 

తీలిదండు) ల్వీలసిల్లం గాం దనయుం దేతన్నాత్యుండే యెన్నయ౯. ౧౦ 

టీక జిలుగుంబల్కులు విన్న క్రా =. వచ్చియురాని ముద్దుమాటలు వినగా 
(చెవులకున్సు, చిన్ని గొనబుంజెయ్సుల్ కనుంగొన్న కా క రమ్యుము లయిన చిన్న 

తనపు చేష్టలను చూడగా (కనులకును) జొదలకా మూరొ-న్నను జ శిరస్సును 

మూచూడ గా (నాసీకకును) ముద్దుగొన్నకా = ముగ్టుపెట్టుకొనగా (జిప్వూకును) 
తేనువుకతారొ_న్న ౯ = ఆలింగనముచేసీకొన గా (త్వగియద్రియమునకును) ఊహీం 

పనుకొ = ఇట్టిదని యనుకొనుటకును, పలకజా = ఇట్టిదని చెప్పుటకును, రాని= వీలు 



౧౬ సారంగధర చరితము [ ఆ, 

పడని, సుఖంబును, చెందునట్టుశా ఈ పంచేందియోత్సాహయమె = చెవి మొదలగు 

నింది)య ముల _కెదింటికిని ఆనందము కలిగి, తలిదండు9ల్- విలసిల్ల( గాడా = సంతో 

పుమున పొంగ శా (=తల్లిదండు)ల కానందమును కలగించువాడు గనుకనే) తన 

యుడు= (అనబడుచున్నాడు.) అట్టి తఈనయుండు- ఏకన్మాతు9దే= ఇ సామాన్యుడా, 

(అనగా అట్టితనయుడుకలుగుట గొప్ప భాగ్యముగాని .సాధారణవిషయము కాదని 

భావము.).-- 

ఉ. చక్కిలిగింత వెట్టినను సాళలెం గికాకిక నన్చుచు౯ా బయిం 

బక్క బడంగం జక్క_నికుమారుని మక్కు_వమోజి నేడ్చురాం 

జెక్కిలి గీటి యె తీ యెదం జేచి ముచ్చట  దీకునటుగా, 

నక్క_ట! ముదులాడ వలదా (కలదా యటువంటి భాగము .౧౧ prs అ 
టీక, ఏడువు రాకా ఇెక్కిలి. గీటి = ఏడుపు వచ్చునట్టుగా బుగ్గగిల్లీ, 

ఎత్తి = ఎత్తుకొని. ముద్దులాడవలదా? (పసిబిడ్డల "నేడిపించి ముద్దులాడుట కొంద 
రికి ముచ్చట.) [కల దా? అటువంటి భొగ్యముకొ = (మనకు అటువంటిభాగ్య 

ముకూడా ఉన్నదా! (లేకపోయెనని దుఃఖమును వెలార్చుట,) 

క, -ఈశ్వరకృప గద యాసక 

శ లెశ్వర్య సుఖములు ప పృమగుటకుం గారీ 

నిశ్వపతి మనకు నిపుడొక 

ఇాశ్వతయనుంైన సుతు బ్రసాది. ఏపండొళో? ౧౨ 

ఛూ. టీ.-ఢపంచే,.,.హమై =. త్వక్ చతుః శో తజ హ్యానూరిణము 
లనెడి మైదింది)యములకును.? 

పద్యమున పంజేంది)యములును, ఫూ, టీ. కర్తలు గంహించిన త్వ గాది 

వయసలో లేవు, ఆవరుసను గైకొన్నచో అన్వయము చెడును. 

కా.సా,కతీణు [తప్పు] +(వలదా యిటువంటి? (ఇదే పో). ము, పా.) 

' శోలదాయిటువంటి? _ తంజ, తాళ. పా. 

ప్రా టీ. కవలదో = అక్క_అి'లే దొ భాగ్యాయుక్రా = సుకృతముకూడ .” 

సుకృత ముకూడ అక్క_జలేదా¥ి అనిఠరాజు పన్నించుటలో అర్థములేదు, 
న యెచ్వరనిరికే . 

fey 

పస సకనైళ్వ క్యము లెల్ల లి 



౧. ] ఈశ్వ రార్వనము gre 

గీ తాం గువూరునం గని క)కెరాదంబు గాంచు 

నటి సర్వం డఖలభకాళిం బ్రోచు 

కంకరుండు మహో దేవర చాస్వోమి నమ్మి 

నార మంయట్కు మనకోక్కి యోజేటు టరుడె! ౧౩ 

టీక. తాజ్రా= తాను ఇకుమారునికొ= కొడుకును (కుమారస్వామిని), సర 

జ్షుండూ. నకలము నెకిగినవాడు (నక్వస్ణాు _ అను పేరుగల వాదు) శంకకుడుూూ సుఖ 

మునుకలిగిందు వాడు (శంకరుడు = పేరు) మహాదేవుడు = గొప్ప వేలువు (మహా 
చేశ్చడు - పేరు. 

ఈశ్వరుడు కమామని గని ఆయానందము ననుభవించి యొరకిగిన వాడు కావున 

మనకును అట్టి యానందమును కలిగించునని.యు, సర్వజ్ఞుడు కావున మనమననుబోని 

కోరిక "సెరిగి తీర్చనగలడనియు , శేంకకుశు కావున మనకు తప్పక సుఖమును కలిగించు 

ననియు, నువా దేవుడు కానుక ఆనున కసాభ్య కాగ్యము లు౦డేవనియు- అందువలన 

మనయఫీస్త్రమును తిప్పట అయనకొకపెష్పపని కాదనియు ఫెవము, 

హో ఈశ్వరార్చనము ప్లే 

గ్ ఇపుడు శ వవతంబు జలే మేమి గలనొ 

సలుపం దగు దాస్కి నటు లైన సఫల మగును 

భ కజనులకు ముంగొంగులయిసిండి గాండె 

చూడు మెలనాంగ యల +చంద్యదూడుండరయ. ౧౪ 

టీక... ఎలనాంగవ ఇంత్కీ చందచూడు డుూశంకరుడు, ముంగొంగుపసిండి= 
నాడా Vana mag 

+ నూ? టీ. “కుమారునికాడా కుమార స్వ్నామిధమైన ప్రుత్తుని' 

కుమారస్వామిమైన పుత్తు)౧డు? ఇదియర్ధములేనిమాట. సర్వజ్ఞశంకరాది శ్వ 

ములకువ'లెనే కుమార శస్టమునకును , అర్థము ., ఆర్థాంకేరము, "వేరువేముగా చెప్పకపో 

వుట పొరపాటు, మరియును వారు “భక్షాళింబోఫిచు శంకగుండు? అనుసమాసము 

లోని “పోదు? అను క్రి యావిశేమణమునకు పో చుక్షా = రక్నీంచును? అన్లిటీళ 

వా9సీనారు. సరికాదు. పో9చు = రక్షీంచునట్టి” యని వాగియవలెను, 

సా పాం “ఏమేమిగలన్రి + “చంద్భజూటు? (ఇది పాం. ము, పా) 

(చూడు, ..చ ౦దచూడు” (డరయ్య అని, శష్టాలం కారము కవి కభిమతము, 

లి 



౧౮ సారంగధర చరితము [ ఆ. 

ముందరికి” ౦గున కట్టుకొన్న బంగారము, (అక్కరకు అందునది, అని భాఎ 

క, సెలపూదాలుపు మన పూ 

జలు మెచ్చునెియని మది౯ా విచారింపకు, చీ 

కిలిమూకిలి గా: నలిన 

చెలంది తెర లూ సంతసించుట లేదే? ౧A 

టీక. నెల పూ చాలుపు= చందిధకుడు, (నెలోవూవుగా "ధరించిన 

మహానుఖావుడు- 'కొవున) మనప్రూజలుమెచ్చునే, అని విచారింపకుము! చీకిలిమూకిలి 

గాకా కొక్కికిబిక్కి.రిగా (చా, శ, ర) అల్లిన చెలందితెరల్ = సాలెపురుగు 

బూజుతేరలను, చూచిమెచ్చలేదా! 

పూర్వము శ్రీ కాళ హాస్పిలోే శివలింగమునకు మెఖాగమున నొక సాలెపుకుగు 

భ క్తిభావమున చితంవిచితంముగా బూజు నళ్లెననియు, ఆయల్లికలకు మెచ్చి యీశ్వ 

రుడు ముకి నిచ్చె ననియు పురాణకథ, 

క, ఇట పూజింతేము నేర్చిన 

యటుల గిరీకు నొకయాకు నలనునం గొండం 

తటిచేవరకును గొండం 

తటి పత్తిరి వెట్టువారు భరణిం గలే? ౧౬ 

టీక, _గిరీశుకా = (శ్రైలాసౌాధిపతి) ఈశ్వరుని = (“కొండంత జేవరకు 
క్రొండంతప దీరి “ఆకు..అలము” అనునవి లోకోక్తులు) 

“గిరీశ స్ట సారస్యముచేత “దేవర కొండంకవాడే? యగుట యు, వూజ్యాద 

వ్యములయిన = షతఫున్నుములు, “అకు అలమే* అశసుటయు నిందు చమత్కాా 

రము. ఇట్టిదే,.._ 

ఎ, గీ “అనఘ యొవ్వార్నలైనం గొండంక చారి. 

కవనిం సొండంతపూజ నేయంగయగలళి! 

భక్తి నే నిచ్చు నీ పున్పుపత) తోయ 

మాతేంములు _గైకొనుకుగాక గోతతిలక? (వసుం 8.121) 
అనను. 

ల పాశా “గిలి మాగిలి గ (తంజ, తౌ. పొ 



౧ 3 శకతరార్చన ౧౯ 

గీ అని పియోక్తుల నివు గొనిమాడి యపుకు 

సకొలజనములు శివప్రూజ సలుపకున్న 

సొజ్ఞ యని వాటం బసనిచ్తి శివాలయములు 

భరణి గట్టి నూహారం దప్పరుండ, ౧౭ 

టీక ep మన శిక్ష, 

వై 

న, రాజని ఖావమణిఫూదజ బు 

రాజశిఖాముణే యొనర్సె శ*రమ్యుదళా ఏకె 

రాజీవకుముద చంపక 

జేవకుళాది కుసుమురాసుల వేడ్క. . ౧౮ 

టీక, =~ రాజకశిఖానుణి = శాజ శ్రేస్థుడ ముస ఆ రాజనశేంయి)డు, రాజశిఖా 

.నుణి పూజలు = (చంధుని, శఖమందు మణిగా రించిన యీశ్యేకుని పూజలు, 

రమ్య = మనో సారములయిన దళ్ అళభిజ్షా = ష్మత్రముల "చెం వేముల చేశఠను, రాజీవ = 

కులముల wars కుముద = కలువల మొక్క_యు, చంపక ౫ సంపంగోల 

యొక్కయు, రాజీ= మొసగ్తములచేతను, వకుళ = పొగడ, ఆది = మొదలయిన 

కుసువు = ఫభూవులయొక్కు రాసులజ్లా= మొ గ్ల్రయులచేతేను వేడ్క..క్రా == ప్రీతితో, 

ఒనర్వెక = చేశాను, 

క, వివిధఘునదాసములు భూ 
ధవమణి పరిళుద్దం డె ముదంబున నొసలాన్ 

శివభక్తులు పెద్దలు నగు 

నవనిసురనర్యులకు శివార్చణ మనుచుకొ, ద 

టీక. భూధవమణీ = ఆ రాజశేస్థుడు, పరిశుద్ధులై = సా నాదులచేత 
శుచియై, వివి,..ములు= అనేకవిధము లయిన గొప్ప దానములు, (గోదాన భూదాన 

హీరణ్యదా నాదులు) -_- అవన్లీ సురవర్యలకుక = చాక్మాణశేస్థులకు, ముద 

మునక = “os. ఒసంగేను. 

* “రమ్యదళాళీ” తంజ, పాఠము, 



౨రి సారంగధర చరితము [ఆ 

గీ. అంతం గాళీవిభునిపూజ కరుగుజెంచి 

పత్నియును దాను నత్యంతభ_క్రితోడ 
+ధ్యాన మొనరించె నయనహా_స్తములు మోడ్చి; 
దేవ *హరహర పహారమహాదేవ యనుచు. ౨౦ 

టీక... అంఠక్షా = అటుపిమ్మట , కాశీవిభుని ప్రూజకుకా = ఈశ్వ రారాధ 

నకు, అరుగుటెంచి = బేవాలయమునకుపోయి, నయనహ_న్టములుమోడ్చి = (భరీ 

పౌరవళ్యముచేళ-) నయనములున్సు (నమస్కారము వేయుటకు.) హ స్పములును, 

ముకుళింప జేపీ ధ్యానమొనరింబెను...._.(బేన, + *యనుచుకా- స్నానంబొనర్చె- అని 

అవతేలికి అన్వయము. ) 

స స్నానం బొనశ్చె మందాకీనసిధరునకు 

నృస్త్రం భొసంగం గృ_త్రీవాసునకును 

రత్నా 'సనము వెశ్లై రజతఆాదినిలయున 

కలంబె గందము భసితాంగునకును 

సవరించెం బుష్పంబు చందశేఖకునకు 

నిచ్చె ధూపం బన లేక్షణునకు 

నునిచె దీపము *పరంజ్యోతిస్ప్వరాపున 

కమృతాన్న మిడియె విపాశనునకు 

4+కా, పొం  *స్నాస మొనరించి” 

వ్రూజచేయుటకు వచ్చిన రాజు బేవాలయములో- ఈశ్వరుని యదుట 

ఫార్యతోగూడి స్నానవెబసించి ననుట అనుచితేము. సో. ము, లోన్సు తౌళ్ 

పృకులలోనుగూడా *ధ్యాని అను పౌఠమున్న ది, 

f పాశాం-ప్రరవార శ్రీ) | 

*కా. సా 6 పరజ్యోతి  (పరజ్యోతిః స్వరూస్రునకుక = అన్నిటి 

కన్న నధీకమయిన జ్యోతి'స్సే స్వరూపము గాం నలవాన్సీ! ) అని వూ, టీ) 

పొగ, ము. నను, వాత ప పృితులలోను నాడా, 6 పరంజ్యోతి ? ఆను పాఠ 

యేయాన్న ది. ఆకూపము. తష స్పని శొకోలు “ పరజ్యోతి ? అని దిద్దినారు, వారు 



౧. | ఈశ్వ రార్బునము ౨౧ 

గ్ దండ మ్పించె నల జగద్వందితునకు 

నమిత ధారాళ నారాళ హర్త బాప్పు 

నివిశ పులకాంకు రాంకితే చేత) గాతుం 

డగుచు రాజననేంద? ధరాధివిభు(డు, 2౧ 

టీక. రాజనశేంది ధ రాధివిభుండు, అమిత. .. గాతు9ండం, ఆమిత = 

విస్తారమెన, ధారాళే= అద్జులేక స్రవించుచున్న , నా రాళ = (న + అరాళ) కుటి 

లములు కాని, హర్ష బావ = ఆనందాశు)వుల చేతను, నిబిడ = ఒశ్తయిన్క ఫుల 

కాంకుర = ఫులకల మొలకల చేతను, అంకిత = చిహ్నితమ్నులెన్న చేత గా్రు. 

డు= నేతంములును - గాకమును కలవాడును, (హర్ష బాన్సముల చేత అంకితము 

కుమారసంభవ టీకలోను, * పరజ్యోతిని లోపల సాకాత్కరించుకొని ” (8.58) 
అనియే వాసి నారు, 

క పరంజ్యోతి ఓ పకంధాముయడు - అను శబ్దము లసాధువులు కావు, అప 

సిద్ధములును కావు. సంస్కృ తాం కావ్యములయం దెల్లెడలను కనబడు. 

చుండూన వే, 

(1) “పరంజ్యోతి: పరంధామ పరాకాశ పరాత్సరఃణి? (ఈావ సహవాసము) 

(2) “పశేకీ పౌరగా పొర్కా పరంజ్యోతి స్వరూపిణీ” (అన్న, సవా) 

(8) “అపరిచ్చి న్నావ్యయ్య ని 

త్యృ పరంజ్యోతిర్మయుండ నై (సీతా. సం. 2-80.) 

(4) “స పొ దేవః పరంజ్యోతి సమః పారే వ్యవస్థితమ్. 7 (కః సం. 2-58.) 

' పరంజ్యోతిః పరమాశ్మాహీ (మల్టీ) 

(ర) “దండివెలుగు అనగా పరంజ్యోతి, The great light tie. God. 

(జాను. ) 

(6 * ఆ పరంధాముడు గాని చాకగుణధాముడు గాడు సమీర 

నందనా? (సీతా సం, 1-81.) 

పరంజ్యోతి, పరంధాముడు, పరంతపుండు, పరంపర, పరాత్చ్సరుండు, 

పిభ్బతి శబ్దములను పరజ్యోతి, పరభథాముండ్కు పరతీవు (డు, పరపర్క పరపరుండు, 

అని దిద్దుటసరి కాదు, 
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లయిన "నేత్రములు కలవాడు, పుల కాంకురముల చేత అంకికవముయిన గాత)ము కొల 

వాడు ౬ అని క్రమముగా అన్వయము) అగుచు, మందాకినీ ధయనకుకా = (మాడు 

లోకములను పనితంము చేయగల గంగను తలదాల్చిన వానికి స్నానంబిొనర్చెను= 

అధి సేకముబే సెను, కృ త్తివాసునకుకా (గజుచర్మము వ్యశ్ర్రముగాగలవానిక్సి వస్త్రం 

బొసలొకా రజతాదిి నిల యునకుకా= వెండికొండ యిల్లు గా గలవానికి, రత్నాసనము 

"ఏ క్రుజారత్నాలపీట వే సెను; భసీతాంగునకుకాొ = జేసామున- బూడిదఫూసుకొను 

వానికి గందము, అలంబెకా = పూసెను చంద) శేఖరునకోకొ = చందమామ సిగ 

దండగా గలవానికి, ఫుష్చుంబు, సవరించెకా = అలంకించెను; అనల + ఈత,ణు 

నకుజ్ల- = అగ్ని నేతునిక్కి ధూపంబునిచ్చెను  పరంజ్యోతిః స్వరూపునకుకా 

సర్వాధిక మయిన శతేజస్సే స్వరూపముగా గలవానికీ, దీపమును, ఉనిచెకా 

సమర్చించెను; విపాశేనునకుక్రా = ఏవ (వాలావాల) మును భక్నీంచినవానికి, అచ్చు 

తొన్నమును  ఇడియెక్షా = అర్చించెను జగత్ వందితునకుకా = లోకముల 
చేత నమస్కరింప బడువానిక్కి దండము అర్చించెజా = నమస్కరించెను, 

|] 

| 

' రాజు తనకగల భక్తికొలదిని ఈశ్వరునికి అర్చనలు చే ఇౌనేగాని, ఆ మహా 

దేవన కౌయర్చ లేపాటివి, అని భావము. 

చర్మమును భరించువానికి సొగ్య్రైన వస్త్ర ఘములిచ్చుటయా, బూాడీ బెబుస్స 

న్నకు గందమలదుటయు, "మొదలే అన్ని చేతు డై "జనవానికి మరల Mee 

టయ్సు విషమును తిను మొరటువానికి కమ్మని భోజన మిడుటయు త్రో దనిప 

గదా అని యొక చనుత్కా_రము. 

పీ. మంతాభిసేక మేమర్యాదం చేసెనో 
తల శెక్కి.నవిషంబు దొలంగ లేదు 

గారుడముణిహోర మేరీతి నిడియెనో 

మెడం జుట్టుకొన్న పా మెడల లేదు 

నుదుట గందపుబిందు వని యెట్లుపెక్లునో 

నెజయ మూసినకన్ను చెజవలేను 

ధూపవిశేష మేహాపునం గూశ్చెనో : 

వెంటాడు భూతముల్' విడువలేదు 
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గీ, చెలియ నమృతకగుం డనం చేజరిల్లు 

నోషధిఘుకులంబున నుద్భవిల్లి 

యెన్నికకు నెక్కు +రాజన రేంద విభుండు 

పంచశరవైరిపూజ గావించునపుడు. 2 ఇ 

న్న ఈపద్యమున (న కేంద? శబ్ద వేపుచేత వివవైద్య భూత నైధ్యములు స్ఫురింప 

జేయబడీనవి, 

moose అనక ౯ వృతీమయము లయిన. కిరణనులు గలవాడు- 

అనగా, 'తేజరిల్లు = పృాకాశించుటి, ఓవ ధ్శు కులంబునడా = చందు)ని వంశము 

నయ (“ ఓవధీశో నిశాపతిః, అకు) ఉద్భవిన్లి = వుట్టి, ఎన్నికకు నెక్కు, 
రాజనరేంద్భవిభు(డు = రాజనశేందు డనుభాజు, (ఇని యర్గము. ) 

అమృకకరుండు "నా = అమృకేవాస్తు డని లోకులు పొగడగ్యా తేజరిగుడా 

వాసీగాంచిన్న ఓవధీశు కులంబునక్షా = మందు మాకుల కధికారమైన = (విషహర 

ములమున వేయ - వెల్లంకుల్కు తెలిసి వాడనేర్చిన) వాని వంశేమందు ఉద్భవిల్లిం 

ఎన్నికకు నెక్కిన, రాజ - నరేంద) - విభుండు = ఉత్తమ విష్మవైద్యులలో. మేటి 
యైనవాడు ఉత్తమ మాంత్ఫోకు డనియును (అర్థాంకేరము. ) 

“ఓీవధుి అనగా మూలికలు... (ఓప.ధ్యో జాతిమా తే స్యుగజాత" సర్వ 

మౌాసషధమ్”_ అమ. ఏనరేందు9ండు= మాంతి9కుడు?, అనుటు కో, * (క్రియే తాస్యాణక 

ననేంచ)స్య శేనచి దనంకళక్తినా సీ ద్ధ్యంకేరాయఃి (దళ - చరికమ్ ఉత్తర. 7,) 

వైద్యులలో * అమృత పహాస్తులు- “దగ్భవాస్తులు? అని రెండు తరగతులు, అమృత 

వాస్తు డనగా చేతివానీ) కలవాడు. ఆకేని చేతిమాదిగ్కా ఎట్టి సామాన్యావథము 

నిచ్చినను అది యమృకకల్సమై యారోగ్యమునిచ్చు ననియు. దగ్భవాస్తుని చేయి 

తగిలిన యెడల ఎట్టి మహొపధ మెనను నీక సీలి వ్యర్థ మగుననియు లోకమున 

(ప్రతీతి. క) ఇట్లు వోసియున్నా డు “వానిది అమృత వాస్తము- వాడు 

అమృత హస్తము గలవాడు 6 has & healing hand; వాడికి చెబువాసి కద్దు 
లం లలా? రవారయనలుల! శకలక 

f కాశ్రీగారి పలిలోను, ఇతర పితులలోనుగూడ్యా “రాజమాహీం 
(ద్రవిభుండు అని యున్నది, కొని రాజునందు “ నశేంద్భక్వము (=ావివనెద్యక్వము 

మాం త్రీకళత్వమును) _ లేనియెడల పద్యమున కవి యమర్చిన అర్థాంతర చమత్కృతి 

'యంథయు. నంతరించును. కావున “నశేంది అని నేను సవ రంచిశాన, 
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he has a lucky hand, he is fortunate in his 0200066” 

పంచశర కైక పూజ = ఈశ్వరా ర్చునమ్యు కావించునపుడు. (కర్త, రాజ 

నశేందు)డు) (ఇ) మంతాంభిషేకము - మంఠంములతోడి యభి"షేకము, ఏమర్యా 

దక = ఏరీతిగా- చేసెనో, (కాని తల కెక్కిన విహంబు = ఈశ్వరని తలవై 

sas నీకు (గంగ)... (“జీవనీయం౦ కథం విషమ్ి-అమ) తొల 

= అశమ్లేయున్నది, 

శివుడు తన తలమోది జలమును (గంగను) తొలగించి రా జర్చించిన అఫీ 

చేకజలమును ధరింప లేదని యస్థము, అక్నింపబడినది రిలాపిగ 9హొము కావున 

ఆవిగగిహము వై చెక్కబడిన గంగ యే యున్న దని భొవము, 

మంతా, , చేసెనో = (ఇక్కు_డక ర్త - వివ వైద్యుడు) మంత్రించి నీళ్లను 

ఏరితి గా చలైనో గాని తేల కెక్కిన * విప౦బు=ాతేలవరకును వ్యాపించిన వివము, 

తొలయగలేదు = దిగలేదు. వైద్యుడు మంత్రించి నీళ్లు చల్లిన వెంటనే విపము 

దిగుట లోకమునకలదు.---ప్రకృతమున అట్టు దిగ లేదని అర్జాంతరము, 

(0) (కర్త - రాజు) గారుడమణి హో హారము = గరుడపచ్చల పేరు, ఏరీతిగా 

నిడియెనో = ఏవిధముగా సమర్చించెినోో గాన్మి-ా మెడ జుట్టుకొన్న పాము 

శిన్చుకు ఆలం కొరార్థము కంఠమునకు చుట్టుకొనియున్న పాము, ఎడల లేదు 

నొలగళేదు. 

ఈశ్వరుడు రాజు 'సమర్చిం చిన గరుడపచ్చల హోరమును (గ హించి అలంకరించు 

పనన ననన 

తానో 
లా 

|| 

* ఫూ, టీ. “వివ౦బు = కాలకూటము” 

కాలకూట మునునది ఒక విహవిశేషము గాని విషసాధారణముకాదు - 

కాలకూట శాకోల హాలావొలాదులు వినవిశేసము లన్సి అమర కోళమున చెప్ప 

బడియున్న తి. "నేలు, పొము మొదలగువాని విషమును (కాలకూట) మనుట తగదు, ' 

( నానికి వినము కీల కెక్కిన? దని అనవలసీనచోట - * ఛానికి కాలకూటము తేల 

శిక్కి_నది ) అనుట కప్పు కావున, ప్రికృణేమున్క తలకెక్కిన విషమును- * కెలక్రూ 

టముగా” చెప్పుట పొరపాటు, ఈశ్వరుడు కాలకూటుమును తా) వెనుగాని, న 

యాతని తల కిక్క... లేదు, కంఠముననే నిల్చిపోయినది. 

సీ (కనులించెగాక యంగజ విరోధి శిరోధిం 

దల శిక్కజాలెనే హలహాలరబు ’ వను.4-29, 
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కొని తన భుజూహోగముకు. విసస్తింపలేదని మము ఆ శిఖా ప్రతిమకు వెక్కి 
7 స్ట 

పాపసర ముళ్లైయున్న వని భావముః 

గారుడమణిహారము = గరుడపచ్చలహారము. (శాగుడ మను మంక పము జేతే 

మంతించిన రత్నాలదండ - అనియును) ఏకీతిగా వేసినాడో గాని (కర్తం విప 
వైద్యుడు). మెడకు పెన వేసికొని యున్న సౌము వదలిపోలేము అని అర్భాం. 
కట : యు 

గాకుడమంతంము సర్పములకు పొంణాంశకము, అభుంతంముతో మంతించి 

యిసుక ఇల్గినమెడల ఆ చోటికి పాములు రా వని జనకుతి. _ 1నుడపచ్చలును 

విషహారములే. 

“ వివరోగోపళమ నే కర్మ స్వాధగ్వశేము చ 

శస్యలే మునిఖి రసా దయం మరకతోమణిః ? (గరుడపు రాణము) 

(6) *నుదుటక్షా = నసటియందు, గందపువిందువు = గందపుచుక్క 

(బొట్టు) ను, (కర్త - రాజు) అది యెట్లు పె నో కాని (నెరయజా) t మూసీన 

కొన్ను తెజవలేదు = కన్నె త్రిచుడలేగు, 

రాజు ,ఈక్వరుని నొసట గందపుబొట్టు పెట్టి అలంకరించి నాడే గాని, అందుకు 

మెచ్చి యాడేవుకు కన్నె త్తీిచూడనైనను లేదు - అని యర్థము, శిలా విగ వాము 

నకు చూపులేదు * వున చూడలేదని భావము. 
—————™—_ 

శ వూ, టీంా “నుదుటకా = కంటిఅప్పమింద బొట్టుదిద్దిన కన్ను దెజు 

చుటు, శ 4 ఇకా పము బాలీ ప్రసిద్ధము, __ 

“నుదు రనశా “నొసలు గాని “కంటిశిప్పి కాదు. కంటి శిప్పమిోద 

బొట్లు పెట్టుట మానవళోకములో ఎక్క_డను లేదు, * పిసీద్ద* మనుట సావాసము, 
టు ౬ థు 

ft టీ * మూాసీనకన్ను = అనల నేత9ము, [అది ప్రళయకాల 

నుందుతప్ప మటియెప్పుడును శివుడు తెజవండయ ఆలి 

అమాటనిజమేగాన్కి ఆ యనల”నేక్సమును ' తెరిపింపవలె నన్న పట్టుదల 

రాజు శేలకలిగెను! సంతు లే దన్న దుఃఖమున కోరువలేక ఆ యనలమునబడి భస్మ 

"'మెఫోవనెంచెను కాబోలు! 

జు న్రాజించిన శ న Sie టీ. న రాజు వూజించినది శిలావిగహమునన్న విషయమును వూ, టీ కర్తలు 

గుర్రింపలేదు, 



సారంగధర చరితము ఆ 

వివ వైద్యుడు మంత్రించి నందపుబొట్టు పెట్టినను - మూసీనకమ్ను కరన 

లేదు * (ఇది జాతీయము) ఒళ్ళు తెలియక అన్నే పడియున్నాడని అర్థాంతరము, 

భూతము సోకిగాని సరా దుల విషము న్యాపి౦చి గాని స్మృతి తేప్పిన 

వారికి మంత్రించి నొసట విభూతి పెట్టుటయు, వెంటనే వారు స్మ ఎతీవచ్చి 

కన్ను తెరచి చూచుటయు, లోకమున కలను ( ఇక్కడ విభూతికిబసులు గందము 

చెప్పబడినది) ) ప్రకృాతమున సట్లు జకుగ బే దన మాట. 

(రే) ధూపవిశేవము = అగరు మొదలగువానితో మంచి సువాననగల ధూప 

మును, ఏరూప్పునకా కూల్చెనో = ఏవిధముగా అర్చించెనో గాన్ని 

వెంటాడు భూతీముళ్ = ఈళ్వ నుని వంట నుండు ప9) మథసగణములు విడువలేదు 

(ఈశ్వరుడు భూతేకుడు, “భూతానాం (పకుథానా మిళశః అని వ్యుత్పత్తి), 

ధూపవిశేవములచేత నెంతగా సంతో పుపరచినను, ఈశ్వరుడు పిమభగణము 
నవశేలిక్రిపంపి, రాజు గారికి ఏ కోంక మియ్య లేదని, యర్గము, ఆహితిమ చుట్టును 

అమర్చబడి యున్న నందీశ్వర దండీశ్య లోది ప్రతిమ లళ్లే యున్న వని భవము, 

ెద్యుడు, ఎన్ని రకము ముఐ ధూపములు చేసీనను, జెంటబడియున్న భూతముల్ డా 

పీశాచములు, విడిచి పోనేలేదు _ అని అగ్ధాంతరము. 

ముండి పీళా చములకు ముసౌంబము మొదలగు వస్తువులతో - ధూపములు 

వేయుటయుు ఆదుగ్దంధముకు తట్టుకొన లేక, అవి వదలిపోవుట ము లోకమున 
జీ “ "ణి కలదు, స. అట్లు జరుగ లేదన్న మాట. 

నముకము, చమకము, మహా న్యాసము మొదలగు మంతి)ములతో నుతిం 

చుచు అభిషేకము చేసినను, పచ్చలహారము మొదలగు విలువగల కానుకలు చెట్టి 

నేను, గందము మున్న గు వాని చేత నల౦కరించినను అగరు "మొదలగు సుంథదవ్య 

ములతో , ధూపములువేసీనను, _ఆచదేవునియందు పిసన్న తాలకుణములేవియును 

చూపట్టలేదు. కారణమేమి శ్రద్ధాభక్తులలో గాని - మంత్రి  తంత్రాదులలో 
గాన్ని "మేన 'లశీపమజకి కనా! లేను = లేదుః. . ఆక్బిరీపబడినద్. శిలావిగ 9 సాము 

కావున య చెట్టినూర్చును. చూఫట్టకుండుట స్వాభావికషే, అని "సాము 
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ఉ. చే నృపాలుం దర్పణము నేసిన చక్కెర లుప్పశిల్లు పం 

బేరము లారగించువు నుతింపవెడం7౫ మహేళుం డింపుకా 

సారెకు గుత్రుశళా ఏిషము నాలుక బెల్లము వెట్టి యాూాడుటల్ 

ఫో మేర లంట య్య సొామిమయని మేము లానును గ" నవ్వగా, 

ఏ --కుక్తుకలా విషము నాబుకకొ బెల్లము - "పెట్టె ఆకుటల్ = ఇన 

సుభో దురఖిపా)య ముంచుకొని సైకి తిన్యుగా నూట్లాడుట. (అఆడుటల్ = 

నటీంచుట - అని సారన్యము) మేరలట య్య = న్యామమట మ్య, సామి? అని, 

మేలములాడుచుక =. పకిమాచకములు పలుకుచూ గౌరి - నవ్వగా మహే 

కుడు = శివ్చక్సు, es శ వ. = అర్బీంచిను చక్కెెరలు-జప్ప 

తిల్లు = విస్తారముగా చక్కెరవేసీచేసిన, పంచేరములు = _ నివేదనలు, 

ఆరగించు చుక, ఇంపువడ్లా = తలే సుతింపంొవం 7 కా=(ఈకేడుమంచి 

భక్తుడని) రాజును మెచ్చజోొచ్చెను, 

“మున్నాలిక బెల్లము - అంగిట విషము” అని లోకో కి కడుప్రళో కప 

టముపెట్టుకొని పెకి తిన్యు గా మాట్లాడుట - అని దానికి ల త్యూర్ధము. సహజము 

గనే పత్తుకను విషముోలిగి యున్న శివుని నోటికి బెల్లపు - SEs 

లోకో డక్తికి పాచ్యార్గమును గూడా చోడించినాడు. 

గెరి పరిపశిస సవాక్ష్ళమున, సామ, సంతానము ని న్యూక యింక కాలము 

మిడికింపిన కౌమ్కు ఇప్పు డా. రాజును పిశంసించుట వట్టినటన మీ నటన 

“ము న్నాలిక బెల్లము - అంగిట వివము*అను లోకో క్తికి చక్కని తార్యాణముగా 

నున్నది అని యె త్తి పొడుపు. 

గ్, ఇట్టు లత్యంతభ క్రిమై నెపుడు నంగ 
రంగ వెభవముల సమ్మగంబు లెన 

యారగింపుల సంతుష్టి నలవరించి 

శవం (దికాలంబులంప మం + బూజించుముడె వర 

ఖీ పొ కాం: జక ప ౦డేరము, +4: . ఆ నటింపి ( స్ట ర, ) 

ఈశా పొం మేరలటమ్యొ సామికని” (“సొమికికా = శివునికి మేరలు 

అటుఅర్మ్యెకా = ఒప్పిననయ్యెను వూ. ట్రీ) 

+ షా శాం, వూజింపంొణంగె.' 



౨౬. సారంగధర చరిత్రము ఆ 

విష వైద్యుడు నుం తీంచి గంద పుబోొః మై is నను = మూ సీనకమ్న తెరన 

లేదు - (ఇది జాతీయము) ఒళ్ళు తెలియక అనే పడియు న్నాడని అర్భాంళేరము, 

భూకము సోకి గాని సర్చాదుల విషము న్యాపీ౦చి గాని స్మృతీ కప్పిన 

వారికి మంత్రించి నొసట విభూతి పెట్టుటయు, వెంటనే వారు స్మ తివచ్చి 
కన్ను తెరచి చూచుటయు లోకమున కలను (ఇక్క_డ విభూతికిబదులు గందము 

చెప్పబడినది.) ప్రక్సతేమున నట్లు జకుగ లే దన స మాటు, 

(1) భూపవిశేవము = అగరు మొదలగువానితో ముంచి సువాసనగల ధూప 

మును, ఏరూపునకా కూళ్చెనో = ఏవిధముగా అర్చించెనోశాన్ని 
వెంటాడు ఛభూకతముల్ = తవ్వ రుని వెంట నుండు పిమథగణములుు విడువలేదు 

(ఈశ్వరుడు భూ తేకఘుడు, “భూతానాం (పకుథానా మోశః అని వ్యుత్పత్తి), 

ధూపవిశేవములబేత నంతగా సంతో షపరచినన్సు ఈశ్వరుడు పిమథగణము 
నవకలికిప౦వి, రాజు గారికి ఏకాంత మియ్య లేదని, యర్గము, ఆపితిము చుట్టును 
అమర్చబడి యున్న నందీశ్వర చంజీశ్వ రాది పితిము లక్నో యున్నవని భావము. 

చైద్యుడు, ఎన్ని రకముల ధూపములు వేసీ నను, చెంటబడియున్న , భూతముల్ ౬ 

పీళాచములు, విడిచి పోనేలేదు _ అని అగ్భాంకేరము. 

మొండి పిళాచములకు ముసార్మబము మొదలగు వస్యన్రలతో - ధూఫములు 
వేయుటయు, అదుగ్గంధముకు కేట్టుకొనలేక, అవి వదలిపోవుటయు లోకమున 

కొలదు, పక్చతమున ఆట్లు జరుగ లేదన్న మాట. 

నమకము, చమకము , మహాన్యాస సము మొదలగు మంత్రములతో నుతి౦ం 

చుచు అభిషేకము చేసీనను, పచ్చల హారము మొదలగు విలువగల. కానుకలు పెట్టి 
నను, గందము మున్న గువాని చేత నలంకరించినన్వు అగరు మొదలగు 'సళంధదివ్య 
ములతో ధూపములువేసీనను, ఆచేవునియందు.. పిసన్న తాలమీణములేవియును 
చూపట్టలేదు. కారణమే మో? శ్రర్ధాభక్తులలో గాని = మంత్ర కేంతాిదులభాే 
గాన్ని “మయిన లోపముజకి గెనా శి లేదు - లేదు, ' ' అర్బింపబడినది శిలావిగ) సాము 
కవన ఆచేన్రరియం దెట్టేమార్పును చూప ట్రీపండుట స్వాభావిశమే, అని "సాము 
ప. 
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ఉ. చే నృపాలుం దర్పణము సేసిన చక్కెర లుప్పజిల్లు పం 

బేరము లారగించువు నుకిిపదొడు” మహేకుం డింపు'కకా 

సారెకుం “గుత్తుక౯ా విషము నాలుక బెల్లము వెట్టి యాకుటబ్ 

% మేర లంట య్యు సామియని మేము లాడుదు గెచి నవలా. 

టీక కుక్తుకకా విషము. నాబుకకొ బెల్లము _ పెట్టి ఆకుటుల్ = జన 

సుల దుర ధి సా) ళు ముంచుకొని వెకి తి మ్యు గా నూట్గాడుట, (ఆడుటల్ ౫ 

నటించుట - అన్ని సారన్యము) మేరలట మ్య = న్యాయమట మ్య, సామి? అని, 

మేలములాడుచుకె = పకిమాచకములు పలుకుదూ, గౌరి - నవ్వ గా, నుక 

శుండు = శివ్టకు, oes జ Re == అర్చించిన చక్కెరలుండాప ప్ప 

తిల్లు = విస్తారముగా చక్కెరవేసీచేసిన, పందేరయులు = భమ్యూది నివేదనలు, 

ఆరగించు ముక్తా ఇంఫునకా = టం. నుతింపంొడంచకా=(ఈశడుమంచి 

భక్తుడని) రాజును మి చ్చజొ చ్చెను, 

“మున్నాలిక బెల్బము - అంగిట విగఘు” అని లోకో కి, కడుపులో కప 

టముపెట్టుకొని వెకి తియ్య గా మాట్లాడుట - అని దానికి ల జ్యాగ్గము. సహజము 

గనే కత్తుకను విషముగలిగి యున్న శివుని నోటికి బెల్లపు - | 

లోకో క్తికి వాచ్యార్థమును గూడా జోడించినాడు, 

గా పరిహా సవాక్యమున, స్వామీ, సంతానము ని య్యుక యింక కాలము 

మిడికిందిన తౌము ఇప్పు జా రాజును పశంసించుట వట్టినటన; మి నటన 

కము న్నా లిక బెల్లము - అంగిట విషము తను లోకో క్స్కి చక్కని తార్కాణముగా 

నున్నది అని యె త్తి పొడుపు. 

గ్, ఇట్టు లత్యంతభ క్తిమై నెపుడు నంగ 

రంగ వై భవముల సమ్మగంబ్యులెన 

యారగింపుల సంతుష్టి నలవరించి 

శివం దికాలంబులంహుం *బూాజించునుండె ౨౮ 

1 సౌశాం. పంజేరము, .*...నటింపి (శర. ) 
ఈ శా. సా. మేరలటమయ్యె సామికని” (* సౌమికికా = శివునికి మేరలు 

అటుఅయెకా = ఒపస్పిసవయ్యెను ఫ్రా. టీ) 

+ షాశాం, ఫూజింపందొణంగి.) 
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టీక, అంగరంగ చెభవములకా = సకేలవిభములయిన రైైంకర్యములచేతను 

సమ, గింపులక్రా = కొదవలేని ని వేదనల చేతను. త్రీ కాలంబులందుక్రాా ఉదయ 

మధ్యాహ్న సాయం సమయములయం౦దునుు సూ జించుచుం డేను, 

అంగ రంగ వైభనములు..-- అనగా, *అంగ = దేహముయొక్కయు, 

రంగ=కిలయముయొక్కొ.యు, విధవములు ? అని ప్రతి పదార్థము. “సమ భోగ 

ములు” అని సంప్ర దాయార్థము, బాణ్యమున ఇట్లున్న ది. 

“soo వైఖనsమ్షల Enjoyment of riches or excellencies; 

pomp, luxury; సమ సభేగములు. రంగడు అంగరంగ వైభవములతో  శేంచే 

స్తున్నాడు the god was carriel in procession with all kinds of 

homage,” 
క, “తీకునాళ్టును చేరులు నన 

వరతీంబును నంగ రంగ వై భవములునుం 

దిరమగును బేవళంబుల. 

బరయగ గ నొకకోడిసగూాయు పల్లియ సెనక '(మల్ల. వప] 60) 

క, నందన సంతొనము మది 

యందుం గోరి భజియింప నాశ్రితపటలీ 

నందనసంతానం బగు 

నిందుకళాధరుండు పార్వతీశ్వర. డంతక౯ా, 9A 

టీక, * నందన సంతౌనముక్రా = పుత)సంతేతీని,  మడియందుకా కోరి, 

+ కా. పాం గోరుచు భజింప ?, 

*వ్రూ టీ,--నందన సంతానము = కుమారుల పరంపరను, 
ఇక్కడ “నందనసంశాని మనగా నందనరూప సంతానము (=నందనుజే) 

గాని “నందనుల యొక్క_ - సంతౌనము (పరంపర) కాదు. రాజు కోరినదియు; 
రాజుకేఖరు డీచ్చినదియు, నొక్క కుమూరునే, “కమారుల పరంపరను? కా డు. 
1 Hares, ప్రత కాసంశానము, అను వ్యవహారము ప్రసిద్ధము... క 

- అనిపారిది గొడ్డునీళయ. pel 
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ఫజియింపకా = సేవింపగా, ్మ ఆశ్ర)...౦బు ఈ శక = భక్రోలయొక్ళు-, పటలీ=ా 

సమూహమును, నందన = ఆనందింపజే ముట యంచు సంతానము జా కల్పన్ఫకు 

మయిన, (అనగా, కల్పవృకుమునలె కోరిన కోరిక లెల్లను తీర్చి “ఆనందమును కూర్చు 

వా డయిన-) ఇందు కళొధరు(డు; పార్వతీశ్వరుండు. 

వీ. వరదానసంపద వా మాత్త మాంగముల్ 

ఇ లజాగంగల శ. దెలుప, 

పపిసాడై టబైకగుణరూడిం జూపులు 

చందమామల్లుని సామీ చెలుప, 

ఖలశిత్సు సాధురక్షణమున( గటియు( గేల్ 

శార్ద్జూలమృగ ముల సాశ్నీ దెలుప, 

ననుపమాజ్ఞుసిద్ధిం + బునుకగంగాళంబు 

4 సరసిరుహోనను సాశ్నీ చెలుప, 

అధ రాల. ఆం తనయా కరా nanan ne haa R eR R AS 

(వూ, టీ... “ఆ శి,,,0బు = భక్తలయొక్క సమాసహమునకు నందనవన 

మందున్న టి కల్చ్బవృతుము. 

కల్పనృతుము నందనవనమునందే గాని మరొకచోట నుండునదికెదు. 

కావున *నందనవనమునందున్న ట్టి కల్పవృతు.)మని కవియనడు. 

య కా పాం. “పునుక గంకాళంబు” (“ప్రునుక కంకాళము(ల్ 4) = 

కపాలమను పౌత9ము ’ అని వూ. టీ) 

“కంకాళీము' అనగా అస్థీపంజరము గాని “పాఠము కాదు, పను! గంగా 

భంబు అని సరియైన పాఠము, ఫూ, ము, న నున్నది. 

+ శా సా  సరసీరుహాతుల? ( సరనీరహాసనుక్రా = బిహ్మను?- 
ఫూ, టీ) 

రసీరవోక్షుల ) అనునది అచ్చుపొరపాటు, తప్పయినను క్ర) కాత గారి 

మ[ద్రణమున నున్నందున' అనుమానింపక వావిళ్ళవారును * సరసీరుహాత్తుల ? అనియే 

ముద్రించి నారు, 



కిం సారంగధర చరితము [ ఆ. 

న్. బంధురాష్టవిభూతులు పరిఢ విల 
భారి 

దనదు రాజకి ఖామణిశ్వేంబు వెల మం 
ణి | 

బ్రమదమున మందహాసయానములతోడ 
వ యా రత ః లల వచ్చి భరణీక లేందూని స్వప్న మునను. ౨౬ 

ఈపద్యమున “రాజకిఖారుణి శబ్దశ్తేం.చేః, ఈశ్వరుని మందు- “ రాజు శేస్థ్ర 

తము? అమర్బ బడినది 

టీక. (1) వామో త్తమౌంగముల్.- వామాంగము= (ఈశ్వరుని). శరీరము 

లోని యెడను భాగము, ఊ త్రమాంగము = శిరస్సు, వర దొన 'సంపదక్రా కా వరరూాప 

మయిన త్యాగసమృద్ధియంధు - (శేవ్యమయిన త్యాగ సమృద్ధియందు, అని అం 

తరము.) ైలజాగ౦ంగలకా = పార్వతిని - గంగను, సాక్షీ దెలుసక్రా కా దృషహ్టాం 

తముగా తెలియజేయుచుండశా._(“సా&ీ - Proof, 67646006 బౌంను.--క+ 

6త్రప్పితివోయి చ్నెదనని, ఇెప్పితివో కపటసాతీ?.భౌగ = 1855) 

ఈతడు గొప్ప త్యాగి. కోరువారలక్రు తేన శరీరము నైనను దొనముచేయు 

వోడు - అందుల కీ పార్వతీగంగ లే సాకులు అని, తన (శరీర) చాముభౌగమున్ను 

శిరమున్ను "తెలియ జేయుచుండ గా, అని తాత్పర్యము. 

ఈశ్వరుని వామార్ధమున  సౌర్వతీయు శిరమున గంగయు నుందు రనుట 

సువిదితము. (వామో_క్రమా౦గపి దానముచేతీ ఇందు చానసమ్బద్ధి చెప్పబడినది.) 

(9). చూఫులు, కోప, ఒ,రూఢోకొ = నిగీహముచేతను = అనుగంహము 

చేతను = ప్రసిద్ధ సిదమయిన _ స్వభావ నిశ్చ్వయమునందు, చందమామ అల్టునిక్రా = 

[చంద్భునికి ఊనట్ల డైన] మన్మథుని - సాటీ తెలుపళ్షా, 

ఈకడు కోపించినయెడల నాశనము చేఘయుటకును, కరుణించినయెడల బ్రతి 

కించుటకును, చాలిన గొప్పపి భావముకలనాడు; . a అందుకో మన్మథుడేసావీ, స 

అని చూపులు శెలిమజేయుచుండ గా, అని = తాం 

ఈశ్వరుడు కోపించి నున్మభునీ జీడికంటజూచి భస్మము కావించె ననియు = 

(రక్రివిలాపముబేత) కళణించి మరల బితికించె ననియు _ పురాణము, (ఇందు, 

చంపి, మరల నయం ద్వారా = భట న. చెప్పబడినవి.) 

వ. కటియుకా = = మోలయున్లు, శేల్ = న కోయి యును, ఖల కికుజ్రా జ 

గుష్బశికుణ మునందును , 'సాధుకమణమునక: = ' శ “శిషరతణమునందును,. కార్లూల 
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మృగములక్షా = కద్ద పులిని = జింకను (క్కకుయు గ?) సాక్షీ జెలుపడ్డా. 

ఈతడు దుర్మాష్టులను శిక్షీంచువాడ్యు సన్న్మాన్దలను రక్నీంచు వాడు. 

అంకుకు “వై న్దఫలి జింకవీల్ల మే సాకులు అని, తుము వామును తేలుష్పు 

చుండగా ఆన్కి శా, 

ఈశ్యణడు పులితోలు కోట్టుకొను ననియు _ లేడిని చేతబట్టుకొను ననియు- 

పురాణము. (ఇంకు, పులిని డంప్రుట జింకను మన్నించుటద్వారా, ఖలశిక్నణ సాధు 

నొక్షుణములు చెప్పబ డినవ్మి) 

(ఓ) పునుకగంగాళంయ ౯ "వ్వ గంగాళమువలె షు తలస 
అను, + + నీగ్ధిక్ కా సాటిలే వండ శక్త జు యందు, సరపీళు గక” Cama] బన్నూను, 

సామీ దెలుపజ్లా. 7 

ఈతడు, నిరుపమానమయిన ఆజ్ఞాసీద్ధికలవాడుు అందుకు బిహ్మ జీవుడే 

సాకీ, అని చేతనున్న తలపు స్టై తెలుపుచుండగా - అని, తా, 

పూర్వము బరహ్మకు అయిదుక లలుండెననియు, ఒకష్వుడు శివుడు కోవీంచి, 

యొక తల "నెగురగొ శ్రుననియు, ఆ కేలప్రుమై నే చేత దొల్చి శివుడు చరించుచుండు 

ననియు పురాణగాథ, (బ్రహ్మదేవుని తలతీ సె ననుటద్వారా యిందు ఆజ్ఞా 

విది చెపు బడి ద్ధి చెప్పబడేనది.) 
బంధ్రుగ == విస్తారమయిన, _అస్టవిభూతులు = అణిమాద్యస్టసిర్గులు (౯ 

అణిమ, మపొమృ గరిమ, లఘిమ పాపే పా కొమ్యము, ఈశత్వము , వళిత్వము,) 

పరిథపిలడకా = అతిశయింపగా _ (అని, యము ) 
య న 

అస్టవిభూతులు = (గృవాము, శయ్య, వస్త్రము అకరణము, ఆః 

పుష్పము, గంధము, తాంబూలము - ఆను) 1 అస్ట్రభోగములు, పరిశవిల్లకా (అని 

రాం. అర్థ ) 

తనదు, 4 రాజశిఖామణిత్వంబు = చంద) *ఖనక్వము = ఈశ్వరత్వము, 

(07 జశే9ివ్యత్వము అని అగ్ధాం) సెలయస్ = పీకటము కాగా, పీమద మునక జ 

+ *దాసో భృక్య స్సుతో బంధు గ్వస్తు వావాన మేవద 

సమ+ ది ప పికీ రితాళ? అని కొందరు, ధనధాన్య సమృధి ళా ri ప్ర జల్ కి Ow 

+ ఫాశాం,  రాజశిగో మణిక్వంబు? 



వ్ర సారంగధర చరితము [ఆం 

సంతోషముతో, కుంద - హాసయానయులతోడణ = చిలునవు వ్యుతో- మెల్లని 

నడకతో, (మందహాస మందగ మనములు మహాపుకువలతణ ములు జఫరణీతశేందుని 

= భూపతిర్వైన రాజన నేందు)నియొక్క, స్వష్ట్టృమునను వచ్చి = కలలోకనబడి, 

చొానసంపద , కోపపం) సాదముల్కు ఖల శిక్షుణ సాధుర కణములు, ఆజ్ఞాసీద్ధి, 

ఆన భోగములు అనునవి రాజశ్రేష్య (= సార్వభౌమ) లక్షణములు ఆలతుణము 

లమరి యున్న వి కావుననే, కరాజశిఖామణి? (చంది) శేఖసుడు) రాజ చే్రేస్టుడును; 

అయ్య్యున్నాడేని చమత్కారము, 

చానస౦ప చాదు లుత్తమరాజ లక్షణములనుటకు, == 

సీ ఉమిజీన రాజు బల్ని నడంప, లోనెన 

నభినవస్టీతి( చెంప, నకండె ేర్చు6 

జేరిచూచినC వీవీ ప ఫీ జూప జనాళి 

కతీ సాఫల్య మ నత (జె నేర్చు 

సీంధులింకం బ)తాపశిఖిం బూన్క విళోణి 

తౌంబుల నవి నింప, నతీంజె నేర్చు 

'సమి దున్ముఖుని తేజము వములంపంల బాదంబు 

ల౦టిన వెలయింప నతండె నేష్పు”” (వసు, 1,118) 

ను... క ల లద ననా ననాద తాతల చవల ర్యవాతా చ రతుంతనననలావరతొనాడానారతానాులు కారాలి నంతా.. యమా 

గా సాం “మందహాసాననముల తో డి ('చిజునవ్వుగలిగిన,ఈళానాది ముఖ 

ములతో.*__ అని ఫూ, టీ) 

ఈశానా దిముఖములు, ఈశ్వరునికే. గాని, “శ్లేవలోని రాజ శ్రస్టుంయెడ 

చెల్లవు (కూ. టీ. లో అర్థాంకర పస్తావమే లేదు.) “వంద హాస యానముల 

నోడి అను పాఠము ఫూ. ము, నన్ను వాగితే పతులళోను నున్నది" 

ఈ పూ, టీ ధరణీత లేందు*ని = భూలోక జేజేందు)ని యొక్క అనగా 

రాజరాజననేందు9ని యొక్క. y 

అర్థించిన . యతడు. (రాజనరేందుగడు) సామాన్యరాజనియు, సాకూళ్కు. 

రించిన యశదు:. పం. (రాజాధిరాజు), అనియు. ,. పద్యమున సాన 

1. న. ఆర్తిళైన ' 1: రాజసారేందుర్భోని భూలోక జే వేందిన్సిశా చెప్పుట 
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కా “కోపముచూవపీనం బగజకుం దలచూపగరాక్కు సుప్రసా 

దోపగతిం గనుంగొనిన నొందునిరుల్ శర ణార్జికోటికికా, 

గోపమునుం బసౌదము నకుంకితేముల్ నృవు లీడువత్తులే 

సాపన్ఫ పాల చందు) నకుల బా పవిదూకనికిం గ కాద్భతీకా ఖే 

రామా, 1102 

ఈశ్వరునియందు * రాజశేఖర ? త్వమును జెప్పుట కవులకు పరిపొటి: 

(1) సీ కతన యాజ్ఞ జంగమస్థావర జంతు సం 

తాన మెన్నలకు జవదాట వెజున( 

దన తేజమున నర్భుద న్యర్భు దోవర్చు 

ధార్క చందము లైన నడ(గిపోవం 

దనదు శ _క్రికియంబున స సమస్త ప్రపం 

చంబుల కభివృద్ధి సంభవిల్లం 

దన మహాప్బకృతి ెద్దల చి త్తవృ త్తికి 

నగణితాశ్చర్యంబు నావహింపం 

జెలలగె విశ్వేశ్వరుడు, రాజశేఖరండు.)(శాళ, మూ-1.88,) 

(2) పీ “మును దిస్స మొలసామియును రాజశేఖర 

త్వము దాల్చి నీతనివంకం గాదె, 

యనంగ జాబిల్లి సాక నయ్యభ వీథి” (మల్ల, విప, 3.85.) 

క వరసిదానము Tes 

గీ ధారుణీనాధథ, విను మేను దావకీన 

సదమ. లాత్యంతభ _కికి సంతసిరితి, 

నీను చేసినపూజ వర్ణింప దరమె* 

యిదిగో యిష్హై ఫలించు నీ యిీిప్పితంబు. 3౭ 

కా, సాం! యుదిగొ నిపుడె* (4 యిదిగొ ముస్టై ఫూ ము తంజ, 

తొ, సొ.) “నీకు సంతానము త్వరలో చే కలుగగలి  దనుట యుచితముగాని _ 

కప్పు డే). ' శలుగుననుట యాచికము కాడ్యు కావున *ఇఫుకె” అను పాఠము 

నకి కాదు, “ఇదిగొ? ద్రతప్రకృృతికము. ౯? దని 'భ్ఞాహివిదుల సిద్ధాంతము. 



విల్లో సారంగధర చరితము [ ఆ, 

టీక..__తావకీన = నీ సద..క్రికకా = మంచి - నిర్మలమైన విశేష 
భక్తికి సంతసిలితికా నీ, ఈప్పితంబు = కోరిక, ఇదగొ- ఇ స్పై ఫలిందుకా = 

త్వరలో నే సిద్ధించును. | 

“ఇదిగొ _ యి పై (జాతీయము) ఇష్ట క్నీఘముగ్యా అశమముగా. (శ. క, 

లోలేదు.) అష ళ్లై _ Thus, at once - “గటి గా నినుబటికడంగ మాయింటి కిశ్వై టె లు ఠి det 
కొంపోయెద మిడి కల్లగాదు) (se drs bs భ్రాణ్య. 

బ్ర వేటూరి ప్రభాకర శా స్రీ గారు. అజా 

“ అదిగొ మ్మనుచుం జల్ల నందంద నెగయు”.(వుట . 10%) అది గొమ్మ 

నుచు = అదిగో _ అనుచు, అదిగో ఇదిగో వీండుగో, వాండుగో అను రూప 

ములుగలవు, “కొనుము? కు కొమ్ము కో, అను రూపములుగలవు, అదిగొనుము = 

దానిని గంహింపుము చూడుము అని యర్థము. “కొనుము రూపాంతరము “కో”? 

అనుటచే నా పదము కళే గాని దుగ తాంత్రము గాదు. 

“అదిగో కానంబడియె. దెల్లగొశ్లెన భంగికా) 

అని వరాహఫురాణమునం (పొిసమున) గలదు. పింగళినూరన దానిని దు) 

తాంతముగా6 బియోగించుట చింత్యము == “మనము ముీచ్చిలి చొచ్చిన మత్తి 

కాడు వీండుగొ మని”... ఊ తర వారివంశము” . 

బసవప్రురాణము పీఠిక (పుట 15) 

తీ తిరుపతి 'వేంక శేశ్వరకవులు కమ్ము 

అదిగో, అదుగో, అడుగో, +.” ఇత్యాదులు బేశ్యములు కళలు (సతి 

పదో వ్తావ్యయములం, ఈ యంశేమునకు అహోబల 498 పుటయు, సంగ 9హావ్యా, 

89 ఫపుటియు. జూఢుండు. 

ద్రుత హకృతికములు గానిచో6 గ శావూర్ణోదయ పి చొరాగము కమర 

దని మొకవాదము రావచ్చును అతి దుతోపజీవిత్వము వలనం గుదురును. ఈ 

యంశేమునకు అహోబల. 858 పుట చూడందగును. 

శు్రతిరంజకతం బట్టి గుగశముచేరును, లేనిచో మానును. ఇడి సంగవా 

ముగా హోసిన పత్యు త్త క ఈ రహస స్యము_ 'నెజురగనీ వారు దీనిన దు) తంత 

మని నా అయినచో, * “ మిక్కిలి? గఅప్వుడు”లో వెనవికూడ వారికి 
ఎ ఈ స్రతోపతీవి శ్వయకూడ దీనికి *'|ప్రస్య 

వనర సం్తపుటుక్తు 1: పాశుపతము పుట. 89) 
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ఈ ఏదయును జూడ కీ జగగ్గికచరితు)ం 
డిప్టెచని బాలభొనుని బస్టై నపుడు? 

— (నూ ని జ్ హాటు. 5.100 

dD 

ఇట్టి వస్తాడు, ఇప్టిపోతౌడ్సు ఎక్కడినుంచో. ఇ క్పైవచ్చాడు, అని 

యిట్లు ట్లు చేటివ్యవహారమున, “ఇప” భూతార్థమున నే వినబకు చున్న ది* 

క, రత్నాంగి కుదయ మూ ష్ 

రత్న మువంటితనయుండు రమణీయకళా 
నూక్నహరిణాంకుం డాసుత 

రత్నము *పెరిడుము నాకు రాజననేదా* ౮ 

టీక. రమ, ..కండు,__రమణీ య = మనోపారమయిను కళా = కాంత 

చేశ +నూక్నహరిణాంకుండు = కొ? త్త దందుడు (అనదగిన వాడు), రత్న మువంటి 

ఈశా. పొం రత్నేమునిడు నాదు పేరు? ( “అసుకేరత్నముకా = అఫుకక్ర 

శేస్థునికి_ప్రూ, టీ) 

రత్నమును నా పేరిడుము -- అనుట సరికోదు. “పేరిడుట రత్నమునకు గాని 

రత్నమునుకాదు. * రత్నేముజా” అను ద్వితీ యాంత రూపమునకు, “రత్న మునకు = 

పుత్త్రశ్నేస్థునికి అను నర్థము నిద్ధింపదు, “గావున “నాదు పేరిడుముి. అనదలచినవో 

క రత్నముకిడు నాదు పేమ” అనవలెను, అట్టి పాఠము వారికి లభించినట్లులేదు, 

వూ. ము, నను, తంజ. వాతపతులలో కొన్నింటను, * గత్నేము' పేరిడుముమాకు _ 

(నాకు)” అను పాఠమున్నది. * పేరిడుట ? యనగా అంకితముచేయుట, ' ఈయర్గము 

ననే కవి, విజయ (1-89) లో “బిడ్డల నెందజం బేకుపెట్టినకా, దీయనె మాబుణంబు] 

అని యున్నాడు. ఇళ్సే, పరమయోగి విలాసక త 

సీ, 6 చరితేంబునకో సంత సమునొంది బిడ్డను 
చేమ పెట్టక తీశ దీ బుణమని 1-.(6.48) 

పేువెట్టు ’ అను క్రియను en బుకియు నీ “సారంగిలో"నీ 

జిం పద్యమున, ‘ తనకు, బేరిడుము ” అని మరియొకమారును (పయూ కోమెయున్న ది. 

6 పేరిడుమునాకు * ఆనుపాఠ మే సాధువు. 

ప్ర్మ టీక త్ర తమైన చంద్భుండు. ఉదయించును 

రత్నాంగికి శేవలమో చంద్రుడే యుదయించునని చెప్పుట సరసమే కాదు. 



ఖీ 

ద్ సారంగధర చరితము ఆ. 

తనయుండు, ఉదయమాను = కలుగును, (చరిదు) కుకొవున ఉదయమగునని సౌర 

స్యముః) అసుకరత్నముకొ = ఉత్తముడైన ఆకుమారుని, నాకుకా - పేరిడుము = 

నాకు ఆంకితముచేయుము. (వానికి నా పేరుపెట్టుము అని - భా.) 

క. అని యేంగె నంతలో ది 

గన మేల్కని విభుడు “హో మహళ+ దేవి యటం 

చును మేను * గగుర్ప్చొకువంగ 

ననుమో దాక్చర్య మగ్ను6డె ్ళ( యున్నంతళా ౨౯ 

టీక, మేను = శరీరము, గగుర్పొడువలకా = (ఆనందముజేత) ఫులకిం 
పగా, అనుమోద = సంతోవమునందును, ఆశ్చర్య = అచ్చెరువునందును, మగ్ను 

డు= మునిగినవాడు, (మిక్కిలి యానందమును - ఆశ్చర్యమును పొందినవాడు) 

వయున్నంశకా = అయియుండ గా, 

ఉ, బల్లునం దెల్లవాజిన నృపాలుండు మంతు)లం బిల్వం బంచి, యు 

త్భుల్లముఖార విందు. డ్యి, తొట్టిన వేకక చే మనంబు రం 

జిల్ల, శేయి గన్నకలం జెప్పి ఏ నదంతయు నాను పూషగా; 

సల్లలి తాంతరంగు లయి సామి “హాసొ” దని వార లూశొనక౯ా 

టీకా (వంకలు సల్లలి తాంకేరంగు లయి = పిసన్నహృదయు౨ై, 

సామి = షృభూ,. 4వాసాదు = అని = మేలు మేలని, డఊోశొనకా = ఊంొ 

త్రొచూ వినగా, నృపాల్నడు, ఉత్చు..,.డయి = వికసించిన ముఖ (కమల)ము కల 

- వాడై, (ముఖము అరవిందము కావుననే ఉదయవేళ, వికసించిన దని సారస స్యము, 

ఈ సా, పొల “౫గుర్పొడవల?. 

శో. ము, లో, పొడవగ * అని, యున్న డి, దానినిబట్టి శాస్త్రీ గారును, 

చౌరిని నమ్మి వావిర్భ్ + వారును “పొడవయి అనియే ముద్రించి నారు. ప్రమా 

దము, ధాతువ్ర సర్చొడురూ గాని. “గగుర్నొడచు? కాదు. 

ళా పా. “డయ్యిన్టటంకక' 

శ శ వస ర సా. (1 కలజెప్పనదెంతయ ఫూ ము సాం) 



౧ 1] వరపోదానము ప్రి ర 

* కొట్టిన వేడుకబేజా = నిండారిన సంతోవముబేత్సు మనంబు రంజిల్లంగకా = 

మనసు అనంచమువ పొంగగాా నేయి గన్న కలను. అనువూర్విగాకా = మొదటి 

నుండి తుదివరకును - కవుముగా, అదంతయుకా = ఆ వృ త్తాంతమంతయును 

చెప్పెను, 

ఉ. చెప్పిన సంతసిల్లి, నృప శేఖర, రత్నమువుటి నందనుం 
డొప్పులకుప్పగల్లుం + దనకున్న కిం బేేడునుంచు వేడ_తో 

నప్పర మేశ్వరుండె యిటు లానతి యిచ్చిన నెంత భాగ్య మ 

ప్పప్ప! భవత భావ 1 విభవాథ్యత యే మని సన్నుతింపలోకా 

ఈ మహాపసాద” నమనుమాట ఆజ్ఞాంగీ కొరమున విభేయతాసూ దకము గా 

వాడదగినది, ఇక్కడ “అజ్ఞ లేదు “అంగీకారమును” లేదు, రాజుగారి భాగ్య 

విశేనమును ప్రళంశించుట ప్రకృకము. కావున. హసాదు = మేలు బళి, అనుట 

యుచిశము, 

. * వూ ట్కీ-తోొట్లిన = పొందినట్టి - వేడుకచ్చే” 

“తట్టిన వేడుకి యన గా నిండారిన - అతిశయించిన వేడుకగాని, “పొంది 

నట్టి చేకుకి కాదు. =“ పెట్టని కోట నీకుహరక్కి భీముడు నట్టునుడుకా రణం౦బు 

నక, దొట్ర్టినమంటలు,”- భా, ఉద్యో, 1-297 

f శాం సొ * తనదున్నతిం బేకిడువంచు ౨ (“తనది =. తన సంబంధ 

మైనట్టి పేరునా నామము, ఉన్నతికా = గొప్పగా, ఇడుము ఉంపుము* భ్రూ, టీ) 

“తనపేరు? అనుటకు, “తనది పేసకి అనుట తెనుగు సంపడాయముకౌదు, 
గశాదియమ్మ; మాదియక్క.” ఇత్యాది వ్యవహారము తేనుగు సంఘమున. వినబడద్యు 

“తనది! వి శేష్యము గాని, విశేషణము కాదు. కొనన, “తన సంబంధ మెనట్టి' అను టీక 

సరికాదు... “తేన పేరు గొప్పగా పెట్టుము” - ఆని రచింపలేక, కవి - * తనది 

గొప్పగా సేపపెట్టుము ” అని డొంకతిరుగుడు తప్పు వాత చారి సెననుట విక్వా 

స్యముకాదు. 

ఫూ. ము. నను, తంజ, వాత ప్రత్రులలోను, “తనకున్న తి” ఆను పౌకఠ్రము 

న్నది. కానన “తనదున్న” పౌఠముకం కను తనకున్న పాఠమే మేల్పరమని, చానినే 

శైకొన్నాను * పేరిడుో అను (క్రియనుగూర్చి ౨౮ వ పద్యము కెడచూచునడి, 

క్రహొరారగ ప్రతాప మహీమాఢ్యత,' 



త్రూ సారంగధర చంత)ము ఆ 
గా 

ట్రీక..._నృప శేఖర ,. ..న౦దనుండు ఒప్పులకుప్ప = సద్దుణములపోవ్యు 

కల్టుక్రా= నీక్రదయించును, వానికి, ఉన్నతీకా = గొప్పగా ల నకుబేరు పేరిడుముడా 

నా పేరు పెట్టుము, అంచుకా = అని, అప్ఫరమేశ్ళరుండే, ఆనతీయి చ్చినక్రా = ఆజ్ఞా 

పించి తే, అది _ ఎంత భాగ్యము! అరగక భా) అప్పప్ప = జొఠార్కా 

భవ్యత్స భావ విభ వాఢ్యతక్రా = నీ పభావముయొక్క_ యు - ఐక్వర్యముయొక్క.. 

యు = సన్ఫుద్దిని ఏమని సన్నుతింపంగకా = ఏమని కొనియాడవచ్చునుకి (కొని 

యాడ శక్యము కాదని, ర్ట 

క, అనుచు చెల లేల మంతులు. 

గొనియాకడుచు నుండి; రంతం గొన్ని డినుబుల్ 

, గన కాచలకార్ముక 

విను -కకక్పపాకటాకు పీక్షణనుహిమక౯. రేం 

త్, కన కొచల కార్ముక = బంగారుకొండ విబ్లుగాగలవా డైన పరమేశ్వ 

రునియొక్క_ , నినుతీ = (లోకమువే) కొనియాడబడి నట్టియు, ఏక = ప్రసిద్ధమైన 
ట్టియు, కృపా = దయతోగూకుకొన్న, కటాకువీక్షణ = చూఫుయుక్కు మహీ 
మక్షా = పిభావముబేత, 

క నెల మసల౯ రత్నాంగికి, 

బలి'సెం జిట్టుముణు నరుచి బడలిక అ" 

తెలు చిక్కం దళుకుంజెక్కులు, 

నలంతికవును గొప్ప యయ్యు, నా శేర్పడిమె౯. 33 

టీక ారత్నాంగికికా + నెలమస లెకా =. నెలతపె ప్పెను (=గర్భమాయెను) 

చిట్టుయలు = వేవిళ్ళ సంబంధమయిన ఓకిలింతలు అరుచి = నోటి శే వస్తువును 

చింపకపోవుట బడలిక = అలసట, ఊర్చుల్ : = ఉచ్చ్వాస నిశ్వాసములు, బలీ 

ఇకా = 'మెండయ్యెను. అలతి కవునులా సన్నుని నడుము గొప్పయయ్యోను, ఆరు 

నూ గారు, కే + 

వ్ ల చిలముస సలి = ఇదియొక జాతీయము (శీ, ర లోలేమ) క ణ్ దానికి నెలమసలి 

‘montl bas passed with her, i 6. she has been a month pre 



౧. ] వరపిదానము వలా 

జీవే భోజన మేటి కొల్ల? విటు లేలే మేన బళ్చొమ్ము ఫ్రీ 

చేవిం బూవవ్ర* వెల్లంబాణె మొగ మేమో రాజుతో నల్ల సొ 

వో? వామాశ్నీన్నా తెల్పచే యనుచు గర్భోక్తు ల్చెలుల్బలు. లో 

వేవిళ్ళం బొరలె౯ లతాంగి, పకికి౯ వేడ్క. ల్కొన ల్పాగగల౯్క 

టీక. వామాకీరొ = (అందమయిన కన్నులుగల) ఓ రళ్నాంగీ, జేసే 

భోజన పేటి కొల్లను? ఈవు = నీవు, ఇటుల్ఫు బల్ సొమ్ములు = గొప్ప గొప్ప 

ఆభరణములు, ఏవిక్రాణా ఏవిహాడా, ఏలే వూనవా ఎందుకే ధరింపవు? మొగము; 

జెల్లంబా జికా క తెల్బచారినది, ఏమి రాజుతో అల్లి నావో! తెల్పన్సే అనుచుక, 

చెలుల్ = వెలికత్తెలు, గర్మ్కుల్ = గర్భికయులై న జా అస్థాంతొరము గ ర్భమునగఅ 

మాటలను (గర్భసంబంధ మయిన మాటలను, అని అర్థాం,) పల్కు గా పతికికొ, 

చేడ్కుల్ = సంతోవమ్ము కొనల్ సాగ(గకా = బహుముఖముల వి స్టరిల్లగా 
లతాంగి = ఆరత్నాంగి, వేవిళ్ళకా = వేవిళ్ళతో, పొర లెక్షా = (ప్రవ్నర్ష రి₹ఇను 

fy ఈ 

3 

భోజన మొల్లకపోవుట యు, సొము లను ధథరింపకపోవుటయు మొగము 

జెల్లబారుటయు, వేవిళ్లుగల వెలదికిన్సి పతితో అలిగిన పడతికిని సమానభర్మములు, 
చేవిళ్ళతోనున్న సంగతి యెకగనట్టు, రశ్నాంగి చెలికశ్తెలు మిక్కిలి చమత్కార 

ముగా ఏమమ్మా రాజుతో అలిగనావా! భోజ నాదుల నొల్ల వేమి! యిని లాలించి 

నారు. ఆ లాలనముజేక నే ఓహో, *చేవిల్లా” యని పరిహాసించుట వ్యంగ్యము, 

గర్భవతులు సొమ్ముల నెక్కువ గా ధరింపరనుటకు. == 

“శరీర సాదా దసమళభూవణా, 

ముఖేన సా లక్ష్యుత లోేధథ్ళపొండునా 

(శా సా, “యంచు. నర్మరస సగరోకుల్ ౨ (పరి హాసముతో (సాడు 

కొన్న మాటలను (అర్థాంకరమును బోధించువాక్యములను, ) అని, ఫూ, టీ, ) 

“నర్మరసో రోక్తుల్? అను. పాఠమున *నర్మరసము గర్భమునగల ఉాక్తులు 

అన్నయ ర్థమేగాని “గర్భ సంబంధమయిన ఉాక్తులలి అను చమత్కారము సిద్ధింపదు. 

“తెల్పజేయనుచు - గకోళుల్? అనియే, వూ ము ఫె, ఆపాఠము, రేంజు 

తా, పితులళోనునున్న ది 

“గర్భో క్తులు? గక్భకలమంబులి వంటి సమాసము, “ర్భకలమంబులు 

కాణె లతాంగి జంఘికల్ ౫ (వస్తు - 2-74) 



ఠం సారంగధర చరిత్రము [ ఆ, 

తను ప్రకా శేన విచేయతార కా, 

పిభాతకల్నా ళ₹ళి చేవ శర్వరీ?) మ్యభరవన్యు- రీల్ 

వొ మంచె బోరచికోరికల్, గడు విషృంభించె దనుగ్గాని; శ్రా 

స్సించె నే ( చక కాంతి చరూచుకములన్ , * చెక్కిళ్ళ పై 'జెల్పు శె 

ట్రించెళా + గూక్కులు సందడించె నడ చండించెలా, మృదామో 

దము, గాంచె వా తేట, యూసరించెం (దివళుల్ నానా.4ికి౯ 

బోటికి౯, 

టీక, బోటికిక- = ఆరత్నాంగికి, నా నాొంటికిక డినదినమునక్కు జోరచి 

(శరీరమున) పొలు 

మాలిక విజృంభించెక- = అధిక్రమాయొను, చూచుకములక్రా = దను మొనలయందు 

1 కోరికల్ = సూడిబెల మిది వాంఛలు మించెక్యా తన గ్లాని 

"మే చకకాంతీ = నల్లనిచాయ, కాన్నిం చెను; చెక్కి..,0చెక = వెళ్ళి శ్ళయందు 

తెల్లదనము మెం డయ్యెను. (గర్భవతులకు చెక్కులు. తెలుపెక్కుట సహజము.) 

కూర్కు.లు = నిద, 'సందడింశెకా = అధిక మయ్యెను, (చూలెంకలకు నిద యు 

నధికము) నడచండించెకా = నడక మందగించెను. వాలిజ = అధరము, మృత్ 

ఆమోదముకా = మట్టివాసనను , కాంచేను. (తీవళుల్ = గ ర్భముమోది మూడు 

ముడేశేలున్కు ఓసరించెక్షా = తొలగెను. 

శ్రర, లో “ఓసరించు? ఓసరిల్లుకు - పేరణరూపము (=తీొలగిం చు) 

అని యున్నది. కాని, “ఓసరించు” కు “తొలి అను నర్గ్భమును నున్న ది, 

“కీ.సరించుతు- TO turn aside, remove, to fail, to step aside, 

67౧౭, తగ్గుట, తరుగుట్క తక్కువ అవుట (బాను) 

ర వ పొ, చెక్కుల్ తగజ్లా 'దెల్పు శెట్లించెకా? (ఇది (పొ, ము, పొ 

క చెక్కులు తగజా తెల్పు శెట్టించెళు” అంకే యర్థ మేమో, ఫూ. టీ లో లేగు, 

నాకును తోచలేదు. “చెక్కిళ్ళ వైం జెల్పు నెట్టించెక” అను సాధుపాఠముతో ఈ 
పద్యము విజయ” (2 - 86) లో నున్న డి, (“శే తంబులం దెల్బు...? పొశాం.) 

E ఫై... కోర్కు.లు సందడింతె (పొ). మ పా) 

నోచి. కోరక లొి__కోేర్చు..ఈి నందడించె అని, కోతులు 
వ్వ మేర్వడు చుల్నది.. “కూర్కుులు సందడింవె 



౧ సారంగధర జననము రణ 
hoe kh 

వ. గతడసిభం గర్గంగు దప్పు నితనికి వరించి పోవలయు” 

= భౌ, దో $4.12, 

అజ నార రగచర తఉనసము మల 

న్స్ ఇవ్వుధంబున | నిగ్భరగర్య ఏ ఛౌరనితాంత తాంత యగు నక్కాంతకుం 

బుంసవనాొని సమస్త స్త శుభకృత్యంబులు నిర్వర్తించిన యసంతరంబ 

ము. త నొక్క పుణ్యబగ్నంబునం గుమారుండు 

జన్మించిన. 3౬ 

టీక, --ఇవ్విధంబున, నిక్భ, ..తాంత= గర్భమయొక్క_ బరువుచేత మి 
బడరినద్కి అగు - అకాంతకు, ప్రుంన, బులు = ఫ్రంసవనము ప. య. 

వలెనని చే సేడి యొకానొక శుభకర్మము) ఆది = మొదలుగాగల, సమస్త = సక 

మెన్క శుభకృత్యంబులు = శుభ కార్యములు, నిర్వ ర్రించిన అనంతరంబ = జుపీన 

తరువాత, 

క. దిక్కులు వెబసెకొ నెజసిక్ 

1 బొక్కుల రంజిల్లి గొడ్పు; జొబ్బిల్లి సుధా 

భుక్కు_ లమంజులసువున 

(స్పృక్కులవానలు గురిస్కె మొర 'సెం దూర్యంబుల్ సరే 

ర 

ఇ పొశాం-ా “దుర్భర. క గడచిన = 

పాళభేదములు. 

4 "నెట్టు సెక్రా దాక్క_లు, వలి నాలిగాలి జొెబ్బిల్లి సుధ్యా భుక్కుల మనూన 

నూన్మ” (మదం తాళ, పితి.) 

“వాక్కు_ల రంజిల్లి శాడ్చు నొల్చిల్లి?. (మద, టీకాసహీత మైన కాకితప్పు 
వాత ప్రతి) ఈ |కి (కిందివి, తంజ, తాళ, ప్రతుల పాఠములు --- 

“ నెజసెక్కా జొక్కుల వలి నాలి గాలి! et జక్కుల శేయిల్లగాడ్పున 

కజుక్కలల "రె జల్ల గాడ్చు”- 

శా పా ఫు -“జొక్కులు రంజిల్ల గాడ్చు, బొెబ్బిల్ల” (“చొక్కులు రంజీ 

= శ్రినోలు నివారణమగునట్లు గా జొొబ్బిల్లకా = నిండారోనట్లుగా? అని 

ట్రే 
6 



టీక, దిక్కులు మెజ'సికొ = దిశలు ప్ర కాళించెను, గాడు = వాయు 
వు, చొక్కులకా రంజిల్లి నెఅసెకా = పారవళ్యమున సోలి సుడిసెను, సుధా 

భుకు.ల = అనమృతభోజనుల (=జేవతల) వియైన (“సుధాభుక్ సలి అన్ని పూ. 

టీ) మంజుల = సుమనస్ - (స్రమ్మల = మనోజ్ఞములైన వూలదండల యొక్క, 

వానల్కు జొబ్చిల్లి = అతిశయించి, కురిసెను, తూగ్యంబుల్ = మంగళ వాద్య 

ములు, మొర సెక్ = మో9 గను, 

“సిక్కు.” అను కూపము చిన్నయసూరిమళమున అసౌగువు. (బొ. తత్స. 

12) కాన్సి అహోబలపతి మతమున సాభువే. (చూ, అహో, సాలంక, 10) 

ఒక్కో. పారమోగయు. భూ పాధవశానులేపముల (సక్కుల మిక్కిలి చెక్కు. 

జెందియుకాి = (ఊం, రా 8-247) 

ఊ క్రమపునను లంద్భవించినప్పుడు దిక్కులు (పకా శించినట్టును, 'నల్లనిగాలి 

వీ-చినట్టును, చేవదుందుభులు మో9గినట్లును, ప్రూలచొనలు కురిసినట్టును వర్థించుట 
య (9 స థం క! 

పాిిచీన కవులకు సంప్రదాయము, 

క్ట “ద8క్కూ.లు మిక్కిలి తెలివిదాల్చె 

కొమ్మని చల్లని గాలి మెల్లనవీచె 

హాేమానలంబు చెన్నొండి వెలిలా 

అలక సోనలుగురిసి రయ్యుమరవరులు 

జీవబేవుని దేవకీ దేవికనయగ.* (భాగ. 10 వూ,100) 
దిశః పసేదు ర్మరుతో వవుః సుఖ; 

పిదక్నీణాక్సి గవిరన్ని రాదచే, 

బళూవసర్వం శుభశంసి తత్ క్షణం 
భవోహీ లో కాభ్యుదయాయ తాదృశామ” (రఘు, శీ.1శ) 

6 చొక్కులు = శనులు; రంజిల్లు = నివారణమగు * - అను టీక సరియె 
వది కాదు. ఆ పదముల కా థయర్థములు నిఘంటువులలో లేవ. 

(1 6 రంజిల్లు = తత నాడు (గు ర నీ 

(2). కరంజెల్లుట 0౯ 'రంజిలుట. 79, ba glad. or, pleased - (బా9ను.) 

కొసలకు నింక గా ట్ల గను సరికాదు. . ఇతర వస్తువులేవో 

ననుటి 5 ములేదు,. 6 “కొళ్ళిల్లి' అనుట' 



౧] సారంగధర. జనము ళో 

చ, బనపస వొబు కుడ పిక్కలు దొంక్కుచు 4 వెను, స మంకు 

మిసిమిపిసాళి గుబ్బ చనుమిట్టలు పయ్యెద నుబ్బనె త్తంగా 

నసురుసురై యలుక్నడు మల్లలనాడల మ 

సప బాగులాడకి యప్పు.్ కాక 8 వచ్చి నృపాలుత్రోడు పతక 

టక వాలూ పొడ్యునెన, కీణుబడ, *బినదిసః స చకచక", పిక్షో-లో (తొ 

క్కుచుజా = పిక్క్ళాలపాద నటించురు, వెస డింపంగాకా = వెనుక వక్తంచుచుం 

డగా మిసిమి, + .మిట్టలు = కోంతివుంతములును - పెగ కలవియును = కొన్న 
ra క 

4 కాపా, “తెళానటింపంగా.. (ఇజ్ = జెన్నున, సటించుచుండంా 

అని, పూ. టీ.) 

“వెన్న డింపంగా అని పా), ము. పాజము. అది తప్పని కాబోలు *వెజ్లా 

నటింపంగా? అనిడిగ్ని నారు. గిగుటపారపాటు. “ఇన్న డించు (ఆవెన్నాడు) ధాతు 

వున్నది. (చా. శ. ర) తంజ, తాళ, హీితులలోను *వెన్నడింపం గా" అనుసాశ 

మున్నది. జడ “వెన్నాడు” నట్టు చెప్పుటయును ప్రసిస్ధ వేం “జెన్నాడంగల 

చేశ కాభరముతో వెన్నా డెందానాతీనికో (క్రివణానందము. 8.27.) 

6 వెన్నాడుట 02 వెన్న డుటు TO 1055 about (supine) on the back 

వీపున యిటుఆటు కదలుట (ఇలా 1.10) ుదిగొని పన్నాడు కసువు. ఫుంజము 

తోడ టీ! వెన్నాడు- వీపున కదులుతూ వుండే” (బాాణ్యము.) 

(వూ టీ. వనాల = ఒప్పుచున్న - కీలుజడ.? *వాలు'నకు “ఒప్పు అను 
సర్థేము నిఘంటువులలో లేదు, “వాలు = పొడుగు సు. ప్రకృతమున క్రొచి 

తమయిన యర్థ్గమును అదే జడపొడ్న్డుగనది కావుననే సిక్కులు తొక్కాగలిగినది. 

* వ్రూ టీ=ోబిసవిసక్రా = వీసవిస ees ) జడ కలిసవిస 
ఆని ధ్వనిచేయుట లోకములోలేదు. “బిసబిని చకచక, రివరివ, వంటి శబ్దము, 

సబిన = వీసనీస, సమా శాగ్ధకములు.=- 

(జ) “విసవిస = తిప్వుట నవ్వుట ముసరుటలయందగు ధ్వ న్యనుకరణము, 

“కరబీసరకుహంబులు విసవిసంద్భోపి = కలిసవిస కా వేగము. (చూ.ళశ,రు) 

3% (b) “ఏసవీస - Rapidly, with a spring. 

ckly, hurriedly, వడిగా, చివచివ “విసవిన పవనుడు జవమన, విసరిన వడి బారు 

జలదపిసరము భంసిక్షా ఏ (బ్యాణ్యము. ) 

కవిసనిస్తు 1250 qui- 



రోల సారంగధర చరితము ఆ. 

తములును వైన వలుద కుచములు పయ్యెదను, ఊబ్బనె శ్రయాకా =ఉబుక నె త్తగా, 

అలంతి = సన్నని, నడుము, అసురుసునై = మిక్కిలి (శమనొంది, అల్టలనాతడంగాక 

జవజవలాడ గా, ముందుముందుగాక = అందరికం కునుముందు గా, ఒస న 

అ౦ందగ త్తైయైన అంగన, ఒక్క తెవచ్చి, నృపాలుతోడుకక = రాజుతో (ముందర 

కన్వయమ్ము 

క, మగవానిం గనిరి శంబరు 

పగవానిం బోనివాని( బట్రపుదేవుల్ 

జగతీనాకకకు నావుడు 

మొగ మొకయింతయి బుజాలు మూయమి వేడ్క_లా. 3౯ 

ర 

శంబరు పగవానిజా = (శంబరాసుకునికి విరోధి మైన) మన్మథుని పోనివానికా 

పోలినవానిని, మగవానికి ౯ మగపిల్లవానిన్సి కనిక 'నాన్రడుక్రా = అనగా, 

టీక. పట్టపు ే వుల్ = పట్టపు చేవిగారు (వూూజ్యత యందు బహువచనము) 

మొగము = ఒక యింతము = సంతోషమున ముఖము వికసించి, బుజాలు మూ 

డయి = ఉత్సాహాతిశయమున బుజా లబ్బి చేడ్క_లా = వేడుకతో, (అవశీలి 

కనవ్వయను.] 

(“మొక మిరితెనది, బుజాలు మూ  డయినవి. )_  సంత్రోహాశిశయమును 

"తెలుపు జాతీయములు-- -} ” 

క ఆ కులు హార దెచ్చిన 

భామకు, బడిబడిని వెంట బకువారలకు౯, 

.భూమిపల్. భూసు రార్థి. 

: హోమము లక్కు రోల hos లొసం గా రం 

స విసరం షర : ముసర (మల్ల . విప. 8.60.) 

కః జః ల ( వ ళా. 4 శ 
ను | | శ్ 1 లెని యర్థముకాయ.. "శ చక్షచక 



౧] సారంగధర జననము ౪A 

టీక, అ-మేలువా గ్రక్రా = అ శుభవార్తను తెచ్చిన భొమకును, | బడి 
బడిని = మాటిమాటికిని, చెంటంబడు వారలకున్కు భూసు. *. ములకుకొం* భూసుర= 

బ్రాహ్మణుల యొక్కయు, అర్థ = యాదకుల యొక్కయు, న్లోమములకు క్రా=: 

సమూహములకును, భూమిపతి = రొజు, లెక్కలేని సొమ్ములు = మితి లేని, (ద్రవ్య 

దులు జసం గను, 

క జననాథచం[దుం డివ్విధ 

మున బహువిధడానములను!: బుత్రో త్సవ మిం 
| 

పొనరంగ. చేసి సూతకం. wd రోబోల 

దినములు నెసలించెం బత దేజరిలంగ౯. రం 

టీక = జననాథ చంద్రుడు = రాజ శేష్థుకు, బహువిధదానములను జ అేక 

విధములయిన దానములతో , పుత్తోంశ్సవసులా = కొడుగు కలిగి నన్న అనంద. 
మును తెలుపు ఉత్సవమును, (ప్రభుత లేజులంగకా = కన పాభవము (పకటము 

కాగా ఇవ్వీధమునకా ఇంపు = ఒనరంగక్లా చేసీ = ఆనందముగా కావించి; 

సూతక్రదినములు = ఫురిటిదినములుు వెడలించెల్రా = 'వెళ్ళబు చ్చెను, 
—— 

(ఛూ. టీ,_ోబడిబడిని = (క్రమ(శ్రమము గానే.” 

6బడిబడి* యనగా, వెంటవెంట; మిచమిద్య మాటమాటిక్సి అని సకి 

యైన యర్థము. “బబ Repeatedly, one after 1060ల మాటిమాటికి? 

(బాను) 
క్ష “తోడి తెమ్ము నె మారా జడే 

బడిబడి వచ్చెదరు వేగ పనివిను మనుచు). (ఈ,హారి,1.5్ర్.) 

సరా! (వూ. ట్రీ. వా9ంతపు్రతిలోే కబడ్లిబడీని = వెంబడి వెంబడి వెంట 

బడువారలకు” అని సరిగానే యున్నది ) 

శి ప్రా, టీ = కూ, లకుక్రా డా (బాహ్మణులయిన యాచకులయొక్క. 

సమూ హములక్రుం స 

ఆ రాజు భాహ్మణులయిన యానకులశే గాని, (బావ్మాణేళరు అయిన 

యా-వకుల కియ్యలేదనియు ఆ బాంవ్మాణులలోనూ, యాచకు లైనపొరికే గాని 

_వ్రూజ్యులైన వారి కియ్యలే దనియు, అర్థముచేయుట , సమంజసము కాదు, 

4 ఛో.పొంటులీముదముః) 



రోజ సారంగధర. చరితిము (ల. 

సూతకము = పురుడు, అంటు,- “సూతకం ద్వివిధ౦ పోఎక్తం, జాతకం 

చ మృతం కథా. జాతాకౌచము మొదటి సూకక మనియు, మృళాకౌచము 
కండవ సూకక మనియు, వ్యవహారము, 

సీం 6ఎట్టై చుట్టంబేని యింటి శే కేర శె 

wg సూతకము6 దెల్పి శ రువలం జొనుఫు.” 

(పాండు. 4-149.) 

ఉ. పొంగును me )గవమంతి )జవంబుః జూచి, 

ల్చెం గలలోన వచ్చి మునుపే తన పే రిడు మంచు వేడ్కతో 

నంగజ వెర్మి యాయనదయు గద గ్రనటుచుం ల 

రంగధ రాహుయం బ్డియె రాజన రేందుం డనుంగుజూలీకి౯, ఈ 3 

టీక, = రాజనరేందుంండు, బందు, **అజినంబుక్షొ = చుట్టములు - స్తే హీ 

తులు - పండిక శేష్టులు = మంతుంలు, నైన (తన) జనమును, పొంగుచుడా == 

అనందమున నుబ్బుచ్తు చూచ్చి-.-అ౦గజ్యవైరి = (మన్మభునికి శతు కైన) ఈశ్వ 

రుడు, కలలోనవచ్చి, తన పేరిడుమం దుక్రా = పిల్లవానికి శేన"పేకు ౩ పెట్టవలసిన దని, 

వేడ్యతో, మను జే "తేల్చిన. ఆయన దయంగ ద(వీడు) క కథకు = వుప్టైను, అ 

టంచుకొ పల్కి, అనుంగు చూలికి జ్ఞా = తేన పిNియ పుకు9నికి సారంగధకాహ్యా 

యంబు = సౌరంగధరు డను ఫేసు, ఇడియెకా = పెళ్తును, (సారంగన్లు (జాజింక) 

ను, Bios, కనుక ఈశ్వరునికి “సారంగధరు డని నామము, ఆ నామమే 

కుజ వానికి "పెట్టబ డేను,) 

వ, ఇట్లు కృత నామకరణుండే వ. దనుదిసపవర్ధమానుం 

డగు రర 

"వెట్టబడినవా.డ్రై అనుదిన - ప్రివద్ధమాసండు = దినముల ee లీ నొందు 

చున్న వాడు, ఆగుచున్నంతక = అన్రముండగ్యా 

ర 1పొలణలోనం బోసి చనుంభాలు నెయిం గిలకొట్టి కాళ్లపై 

శాలకు నుంచి వే" ల్ సెలవిపై నెడగానిడి యుస్త వెట్టి యా 

j “అవలికనుఫు అను పాసోయున్న దేమో* 
£౯. హా. పా లెడి 



౧] సారంగధర జననము ళో ay 

“ప్ల బటు భొజపె నిమిరి + కెజబుచేతుల నొ తీ సటురా 
జా అవి డ్రి 

బదూలియనుంగు సామికిని చోతలువోతలటం చుంబల్కు. చుక రర 

టీక. దనుంబొలు, నెయ్యి = నెయ్యియును. పొలడలోేనకా = చిన్న 

శంఖములో, పోసి, గిలకొట్టి =,రంగరించి, వేల్ జ (వేలు సెలపిపైక్రా = "పెద 

బియాలమోద, ఎడ కాజా = ఎడము కలుగునట్టుగా ( నోరు ఇంచుక ఏవృక 

మగునట్టు గ్రా ఇడి = (నోటిలో) ఉంచి శకెంజిలుచేతులకా = ఎజ్జనెన చిన్ని 

జోతులను, గట్టు. . .సౌమికిరి క (కొండలకు రాజయిన హీమవంతుని కూతురి (ప్రయ 

భర్తకు) పార్యతీపతికి, జోతలు = నమస్కారములు అటందుకా పఠ్కుచుకొ = 
ఈ చృరించుచు, (పసిబిడ్డల చేతులను బోడించి పై కెత్తి “కోతలు కనోతలు' 

అనుట, అనిపించుట, వాడుక) 

పూర్వకాలమున _ పసిబిడ్దలకు ఊగ్గు-పాల్కు పోయుటకు శంఖమును 

వా డెడివారుం 

(1) “శ్రీరాజీవాత. వకుస్ట్రల నిలయ రమాహ_స్త వాస్తవ లోల 

ల్లీలాళ్టా న్చిస్పుతంతీ వు మధ్గురురీ నాఖిపద్మే మురాశేశ 

అస్తోకం లోక మాతా ద్వియుగముఖ శినో రానే మ్వర్చ్య్యమాణం 

శంఖపాంంలేన దివ్యం పయ ఇతి విబ్బుథై కృంక్యమానా పునాతు 

ఆానిశ్వగు ఖా ద్ రము 

(9) “జలకము లార్సి, పాండు జలజచ్భ్ళుదపా ళం గప్పి, కమ్మి సం 

కులడేలిదేసి లుగ్గులిడ్”__ (వనులి_87.) 

ఉగ్గు పొలు, పోయుటకు శంఖమనుకూలముగా నుండును. కావుననే నేడు 

శంఖమునకు బదులుగా పొడమిన ఉగ్బగిన్నెలుకు కంఖసారూప్యము నే పొంది 

యున్నవి, 

క, కన్నుంగవం గాటుక యిడి 

చన్నిచుచు చేడు పుడిపీ చక్కనిముద్దుం 
కలల 

పా, ము, నను, మద. తంజు వాతపితులలోన్సు నిఘంటువులయందును 
6పాలడ” అని అకారమధ్యరూపమేగాని ౯లెడ” అను రూపములేదు. “సౌలు + 

ఆడ(గు = పాలడం (శ, ర) “సాలడే. A shell used as a spoon or ladle 

in giving milk to a child. (ఖాను) 
fF కళ్తంజోగా. 
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శీన్నికు మామని మారుని 

వెన్ను డిని బతి చె తి చెంచిరి దాదుల్, ల్ని 
ద్ వ a 

టీక, మారని పె న్నుద్దిని = మపకునితో సమానను యినవానిని (పెను 
ఊగ్షి--చూం పౌ, సంధి, క) బత్తీకా = భర్తీతో, దాదుల్ = పా లిచ్చి 

"పెంచు తస్టులు, (రాజుల యిండ్లలో. బిడ్డలను పాలిచ్చి పెంచుటకు కొందర 

శ్రీలు నియో గింపబడుదుర్ము... నాచే జ బాది. (ప్ర, ధాత.) 

గీ లాలి గట్టిరి గంధోపలాలి తాఖ 

1 లాలినునుసాంది చందో పలాలి సొధ 

లాలిత్రస్థలి ప ఛాడి 

మేలిజవరాలిగములు రామాలి కప్పుడు. రోజ 

టీక_4+ మేలి జవరాలిగములు = అందక త్తెలయిన యువతుల 'సమాహ 

ముళ్ళు వారుని యిల్లాలికా పాడి = పార్యతిమోడి పౌటలుపాకి, రాచూలికిక్షా = 

రాజకుమాననికి ,గ౦ధో, , ,స్థలికా = గంభ = సువాసనలచేక , $4 పలాలిక = బుజ్జి 

గింపబడిన- (అనగా సంతోప, పెట్టబడిన) అఖిల = సకలమయిన, అలి = తుమ్మె 
దలుగలృ సుమ = పువ్నముల'జేత, సాంద్ర = Fuss అనగా నిండినదియు, 

చం ద్రోపల = “ కాంత మణులయొక్క_, ఆ = సమాసాములతో నిర్మింప 

బడిసదియు నెన, సౌధ = 'వేడయందలి, లు. మనోజ్ఞమైన పి దేశ 

మున, లాలిగట్టిక = ఉయ్యాల వేసిరి, 

చంది కాంత పుమేడలో కమ్మని వాసనలను జిమ్ము ప్రావ్రలతో నిండియున్న 

మనోవార: పృ దేశమున జాదులు ఉయ్యాల వేసి రని తాత్సర్యము. 
i Bio 

* పాశా, చెన్ను జ్ఞిని” 

| “లాలిసము సాంద౦”, _శలాలికుల చంద కాంతోవ లాలి” 

ఖే రల టీ.“ మేలి జవరాలి గములు ణో చక్కని, యౌవన శీ మ 'సమూవా 

ఎ గహానరతుల'.. క్ Wee, అను, ఏ కూక్చులు 'రుచిరములు కావు, 
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ఉ. పూ నెటీ మేని రాకెమరుం బొత్తులళోపల నుంచి “గట్టువి 

ల్కా-నివరపుసాదమునం గట్టిన చక్కనియన్న నిద) ప్ 

వూ శః నను గన్న తండి)” యని మక్కువం బొక్కల జోలవాడికిం 

పూసిన జాళువాపసింయీయుయ్యుల నయ్యెలనాయగలూంయచుక్, రో౭ 

టీక... అమ్యెలచాగలు= ఆ స్రీలు, వూ నెటీమేని రాకొమరుకా = పూవు 

నలె మనో స్ట మైన శదీరముగల ఆ రాచబిడ్డను. ఈ పొత్యులలాోపలకా ఉంచి =పొ ఖై 

గుడ్డలలాే పండబెట్టి; గడలు. ..యన్న = ఈశ్వరుని వరపిసాదమున జన్మించిన 

సౌందర్యం? నను yes (ఇడి (పేవను సూచించు మాట.) అనుచ్యూ 

ఇంఫ్రా, +. + ,య్యొులక్షా = సొగాన మేలిమి బంగారుయ్యెలను, ఊదుచూ, 

చొక్క గక = ఆవిడ్లడు పాటవిని యానందమున సోలగా, బోలపసాడిరి. 

కే జోల ల్వాడిి యమృతపు 

జూలుం జోళొట్టం జాలు సరనపుజూపుల్ 

డోలాయమానముగ ను 

య్యాలో జంపాలొ యనుచు నా లోలాశ్లుల్. కీరా 

టీక,గాఅ లోలాకుల్ = చంచలోత్రములుగల ఆ క్రీలు, అమృతపు 
జాలును, జోకొట్టంజాలు = చల్లగా నిదురఫుచ్చజాలిన (అనగా అమృళీపు జాలు 

౫ ఫ్రా. టీ. పాళ్లు లన(గా బిడ్డలు ఇరుపార్గ్వుముల౦ బొర్లకుండ నిడివిగా 

చుట్టి పజుచు వస్త్రములు”, 

చుట్టిపటుచు? ఆర్థములేనిమాట. “చుట్టు “ప పటుచు? ప పరస్పర విరుద్ధ క్రియలు. 

re hee “చుట్టుటి కానిపని పొత్తులు? = పసిబిడ్డల పక్కా బరు చు 

చిన్న గుడ్డలు గాని (గుడ్డ చుట్టలు? కావు 

ఉపా శ్రిగుడ్డ- Baby linen’ (బ్భాణ్యము ). 

ప్ 6, ,కడుఫునకును బెట్లుం'పొత్తులమోంద బెట్టు” 

. కాళ. penn 4-1. 

పాత్తులమిందం బెట్టుట్న యనగా. పొ త్తీగుడ్డలమీద పరుండ బెట్టుట గాన్ని 

ని డివిగాచుట్టిన గుడ్డముట్టమిద పెట్టుట కాదు | 

కపాల షొత్తికడ్డ = ము మేని స్వ సన్నని ఫాఫంతవ(న్త్రమ? (శర్వ 

7 
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వంటి) సరసపు చూపులు, డోలాయమానముగజాలా ఉయ్యాలవలె నూగుచుండ గా, 

జోలల్ పాడికి, 

ఆ క్రీలు పుట్టుకతో నే చంచలలోచనలనియు,  వారిచూపులు మనో జ్ఞైతమ 

ములు అనందచాయకములు ననియు, వారు ఉయ్యాల ఊపఫులతోపాటు మీడికిని 

కి9ందికిని చూచుచు, ఉయ్యాల నూచుదూ జోలలుపౌడి రనియు, క్రందికిని మాది 

కిని ఎడ తెగవంణా పిసరించుచున్న వారిచూపులు అమృతపు జూలువలె నుండే 

ననియు తాత్పర్యము, 

వీ కను జెప్ప “వేయక కనుంగొంచుం దనలోన 

నుంగుంగ యని సాలె నుగ్గడింప 

నెలనవ్వు పాలబుగ్గల పై దువాళింప 

నత్త త్త యని 4 దోంగి యాడుచుడ 

నీద్దైముల్ సీయుచు వింత లే కెవరు 

చప్పట ల్పజిచిన { సరస కరుగ 

జిలీవిలి ముద్దుమాటలత్రోడ దాది (వే 

లంది మెల్ల నె తప్పుటడుగు లిడలం 

గీ, గనుమొబజుంగి చెలుల్ మబుంగున నడంగి 

తొంగి చూచి (దోబూచి యన్నం గికాకి 

డొంసి అను పాఠము కప్పు. (డొంగుట = డాగుటి (చూ, శ. ర) 

(డొ జలే వచ్చి యిచట డొంగినావ
 చేమయో బావగామి”- 

(వై. 4-86.) 

" శదోయగియాడు*. అనియే వా' శ పకుల ఫాఠము. (“డొంగి” శుజిలీఫా.) 

పకా పా గపరగనరగ? 
సరగ? వమగుటికం కును. సరసికరుగుట యు చితేకరము. 

1 జా తోయాలని కలలోన ప తక్కిన (ప్రతులలో నుగూడా 

స ష్రూరమే యున్నది. క, ర కర్త "మాయా 4 బూచి= దూబూచి 
 యూ'పద్యమునే యుడావారించిశోదు కాని, లోకమున వ్యవహారము 
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క్ర న్న గుమాకరుం గాంగిట గారవించి 

యలరుదురు వేడ్క_ దలిదండు లనుదినంబు లీనా! 

టీక: “ఉంగుంగి) = పసిబిడ్డల యేడ్పున "నేర్పడు శేష్దయున కనుకరణము. 

ఉధాడింపక్రా = పలుక గారా ఎలనవ్వు = చిన్నినగవ్రు *పాలబుగలవైకా = లేత 

బుషలమిదృ దువాళింపక్రా = పకువులుపారగా (అనగా వ్యాపింపగా్యాా లా దోయి 

యాడుచుండకా = దో గాడుచుండ గా; విక్జెముల్చే యుచుకా = వినోదముగా 

కీరడించుచు, వింతలేక == కొరి త్త యనునది లేక, సరస కరుగజ్షా = ద్పైరికిపోవు 

చుండగా. చాది వ్రలుఅంప = చాడియొక్క వేలిని పట్టుకొని... వెలుల్ = 

దాదులు కనుమెంజుంగి = మాయచేస్తి మటుంగున నడంగి = చాటున జాగ్ 

యుండి, తొంగిచూచి, దోబూచియన్న కా = చొదులు- దోబూచి” అని నవ్వు 

లకు బెదరింపగా, కి కాకికక్కా నగకా = నవ్వగా (చూచి), తలిదయద్రులు-అనుడినం 

బుక్షా = (ప్రతిదినమును , అలరుదుకు = సంతో షింతురు. 

మాత్రము 'దోబూచిి యనియే, వ్యవహారభొవను సంతేరించిన చౌినుపండితుడు 

“దేబూచి” అను రూపమునే పఠించి నాడు, ఆయన కావించిన నిర్వ-చనమిటులున్న ది= 

కదోబూంచి A cry like Ghost! Ghost! (For అదుగో బూచి)” 

“అదునో బూచి యను నుడి “ఆదో బూచి యను సంగహరూపమును 

ఇందగ్యా దానినుండి దోబూచి? అను సంగ్గవాతరరూప  ముత్చన్న మైన దనుక 

యు క్సియు క్రేముగా నున్నది, “*దొంగం- బూచి! దోబూచి” అని యో లోకో క్ 

యొక్క సంవూర్షరూపషము, (తెనుగు దేశమున "నేటికిని నున్నది) 

ఉ, “వొంగబూచి దో బూచులకుకా ఛభయంపడు నె భూతము 

లక్క.ట భూతలంబునకా) (శ్రీ తిరపతి వేంకటకవులం) 

గ, “నీడ లాలెడు నీ సెట్టతోడ దొంగ 

బూచి, దోబూచి యాడుచుం బొద్దుగడప్రు 

చందమామను బట్టనెందవు గదన్ని (తొలకరి 

ఉపూః టీ...“ పాలబుగ్గల మెక = పాలవంటి చెళ్ళిళ్ళమాది, _ సాల 

బుష్టలన గా పాలుతాం్రగు వయసున ఉబ్బుగా నుండు శేతబుగలుగాని “పాలవంటి 

బుగ్గలు? కాను, “సాలబుగ్దలు- అనగా, బిడ్డల చెక్కి_ళ్టు” (బాను) 

శ ర. కర్త “పొలబుగ్షలు = పాలంటిన బ్యూలు) అన్నాడు, పొరపాటు, 



గ సారంగధర చరితము అ, 

కరముల్ సాది తమి౯ ద యింద, యని రాగంబొప్పలా
ం జీరం దా 

నఠమామందలి రావిశేక తులకింప౯ా జేరి బించాధరం 

బరు దారకళ రసవంతేమై మట మంగా నంకం౦ంబు సె నిల్చి బౌ 

లక సారంగధరుడు నుద్దు “I డి టయ 

టిక,._లేమిక్రా = పనుతో , ద=రా, ఇంద = ఇటురా, అని, 

రాగము = అనురాగము ఒప్పంగాక, వీధక్రా=పిలువగా; తామర, , ,రేక=తానుర 

ఫువ్వువంటి ముఖమునందలి * రావిశేక? అను భూవణవి శేషము, తులకింపకా = 

పికాశింపగ్కా బేరి = దగ్ధరికివచ్చి వించాధరంబు = దొండపండువంటి కింది 

పెదవి, అరుగారక్రా = ఆశ్చర్యము కలుగుసట్లు గా రసవంతే మై = సౌందర్య రస 

ముతోనిండి, మెజమయంగాకా అంకంబ్బువై నిల్చి = తొడమీద కూర్చుండి, ముద్దు 

కురియుక ౫ ముద్దులుకులుకో ను, 

ద, (=దాొ ఇంచా” జాతీయము. (శ, ర. లో -లేదు ) “దా, An in- 

terjection signifying come! యిందా Come this way ఇంద = 

Come here, here 1b 15 ఇందండి Behold ye! see! here it ig! 

tA, ఇనక రస్పర్శనంబున నింపుం గాంచి 

చిన్ని సారంగభథరుండు భాసిల్లుకరణే 

_ నిసకరస్సర్శనంబున నింపుంగాంచి 

చిన్ని సారంగధరు(డు భాసిల్లె నంత An 

: టీ. ఉఇన కర, . స్పర్మనంబునకొా ఇన = సూ ్యనియెక్కం, కరస్పర
్శ 

నంబునకా =. కరి, wes సూర్యుడు కిరణముల నస సగుటచేక) 

న్ని ప్రక ట్ర స ల న +. 

“వూ టా. షన...యునకా = - ఇన ఆ ల భూూర
ోక్టనిం “కర = క్రికణముల 



౧] సారంగధర జననము ది 

(1)ఇంపుంగాంచిా తేజమును చెంది, చిన్ని సారంగధరుండుూ బాల చం(దుడం, (1 భా 

సిల్లుకరణికా = (పకాళించు విధమున, (111) ఇన కర స్పర్శనంబునకొ = (ప్రభువైన 

రాజనరేం(ద్రునీ లాలనముబేత | ఇంపుంగాంచి = మెగు7క్కి, చిన్ని -సారంగధరుండు: 
? చి జ అ గ 

భాసి ల్లెకా (పకాశించెను, 

ఈ పద్యము రఘువంశీములోని యీ [క్రింది క్షోకమును తలపించుచున్న డి, 

“వితుఖపయత్నాా త్స సవ్నగసంపద 

కు భి శృరీరావయనై నీనే దిన్సే 

ఫుపోవ. వృద్ధిం హరిదశ్వదీధి తే 

రను[పవేశా దివ బాలచందమాః*) (8-22) 

66సలిలమయే శశిని రే 

రీ ధియో మూర్భితా _స్తమో నైళం 

క్షపషయంతి దర్పణోదర 

నిహీ తౌబ్షన మందిరస్యాంత 8.” (వరాహసంపాత.) 

“లా హోడశ ప. శుశ్లే వర్గ తేరవి$” (జేవీపుకాణము,) 

కావున చంద్రపరమున *ఇనకరస్పర్శని మనగా “సూర్యకిరణ! ప్రదాని మని 

సరియైన అర్థము, “తాకుట? యని కాదు. “స్పర్శనము = (ప్రదానము? ఆని కోోళనముల 

యందున్న ది, 

(1) “1రనము- Touching, coming into contact with. Gift, 

donation. తాకడము. తగలడేము. డానము (జొను) 

(2) శవిశాణనం వితేరణం స్పర్శనం (ప్రతిపాదనమ్? (అను) 

పూ,టీ- (1)*ఇంపుకొ కోంఛి = వీరత్రిని పొంది 

సూర్యకిరణ స్పర్శనముబేత చంద్రుడు పొందునది “కేజోవృద్ధి గని" (ప్రీతి కాదు, 

(11) ఛాసీల్లుకరణికా = ెెంపొందునటువలె నే.” “భాసిల్లుకు? యనగా (ప్రకా 

 శించుట కాని, “"పెంపొందుకు? కాదు “భాస్ఫృదీప్టా? అని, ధాతుపాఠము,. 

(గ్రే కన = రాజన రేం దునియొక్క.., కరస్పర్శనంబునక్ర=ా హొ స్తస్పర్శశేత, 

అనుటయు త జే 



శర సారంగధర చరితము fe. 

*ఆ నె, ఇటు తీలిదండు "అంతయు గారాన 
౧౧ ౧ ' 

(జేయు బెంచువానిం బూంటం బెంచి 

సరవీ వరవిభూతిం చౌలోపనయనాది 

సత్కి-/యా చయంబు సలిపీ రంత. ౫9 

టీక... గారానకొ = (గా రొమునకా) మిక్కిలి ేనుతో , ఏయుంబెంచు 

వానిని వూటంబెంచి (ఇది జాతీయో క్రీ. ఎక్కువ మక్కువతో పోషించి అని 

భావము.) వరవిభూతికా = అధికమైన విశ్వర్యసుతో, చౌాలో,.,యంబు,-- 

పొల = చూ డాకేర్మ (జుట్టు పెట్టి తల వెంకు9కలుతీయుట) ఉపనయన = వడుగు, 

అది = మొదలైన, స్కి )యా = సకత్కక్మలయొక్క, చయంబు = మొ తమను 

సరవికా = వరుసగా, చలిపిరి = చేసిరి, 

వం ఇట్లు 4ఉయొవన పా దుర్భావంబున( చేజరిల్లి, శాన్ర్రుంబులు 

దికరించి, పురాణంబులు పహృద్దత: బులు గావించి. £ సీతులు 

ow 

* ఈ యాటవెలది (ఫొ, ము, నను, దాని నను'సరించిన 7 

ముద్భోణమునను గీర ముగా పేర్కొనబడినది; ప్రమాదము ఈపమాదము శా క్రీ 

గారి ప్రతిలో మరి రండు మూడు తావులలో గూడా జరిగినది (చూ. 2-కరి; 

5_28; 8-117) 

[సారా “నాటంబెంచువాని” , 

4 శా. పొంయావన పొదుర్భావంచై (యావన (ప్రాదుర్భావంభునక = 

యస్సు పృట్టుటజేశను? - అని, వూ, టీ) 

'వమస్సుపుట్టిని దనుట, "సంప్రదాయము కాదు: “వయస్సునచ్నిని దనుట 

యొప్పు, విదేశ్రీయుడైన బానుకూణా. “తపక రారా a full grown 

boy’ అనియే అన్నాడు. 

సీ ఉకజేశెి ననల్గను వయసువచ్చెననుట వజలు? 
—(ఈ౦, భో 3-98) 

ళొడయిట్టుదానిం దొలుతేన మను స్ట. 

ప వచ్చుచెన. వలచినట్లుకీ 

(చాటు, రత్నా, పు, 168) 
క పరయ పీకల తాలాజ్యలయులుచేని?: . 



౧.] సారంగధర జననము AA 

స _స్తరంబుగాొ వెలిసి గజహయరథారోహణ-బు లభ్యసించి, 

బహువిధాయుధసాధోనల [నారి శ్రేణి, సకలవిద్యా పారీణుం 
డయ్యు నప్పుడు. A3 

టీక, _౦హావన పాదుర్భావంబునకా = యావ నోదయముకత (అనగా 

వయసువచ్చి) లేజరిల్లి = ప్రకాశించి (సారంగధరుడు) శాస్త్రంబులు, కోిడీకరించి 
== పరిశీలించి ప్రుఠరాణంబులు, నాద్దతీములు "కావించి = మనసునకు తెద్చుళొని, 

నీతులు = నీతిళాక్త్రృములు, వి స్తరముగాక్షా = సమగ ము గా- తెలిసీ, గజం. ,బులు- 

ఏనుగులను గుజ్జములను- రథములను- ఎక్కుట, అభ్యసించి = చేసుకొని, బహు 

విన+ ఆయుధ = అనేకవిధము లయిన అయుభములయొక్కో_, సాధనలకొ క 

అభ్యాసములయంద్సు. ఆరితేజీ = నిష్పణుడు సకలం,.0డు = సమస్త విద్యలను 

స౦వ్రూర్ణముగా చెతీయినవాడు, అయ్యొను 

రాజయిన వాడు వావానముల నెక్కు_టయందు మంచి ేర్చరియమై యుండ 

వలెను, 

న శయానం రో 

77. పా అటి కేటి,” 

ఆక = నిండు; అబు = నశించు. (శ, ర 

. (కటుటి యనగా నశించుట! కావున “ఆతీన' పీమ్మట మరల తేజుట 
విది. “ఆతి కేతిన వా డొక్క మన్మథుడు తప్ప మరియెవ్వడును లేడు. (సీ, 
సహారుకంటిసెగ కోర్చి యాజినేజిన మారుం డలరుం జిచ్చజవాడి ములుకు లేయనే_ 

విజ శి, 25, “చచ్చి బ్రదికినవాడనియా, (గడి తేకినవా? డనియు శ్లేవ) 

కేశి? అనవలెను. “ఆరితేజీయు బలుగుంటమారి యయ్య్యు” (వాంస 6-110)... 

ఆరికేజీనదొంగ (యా. నూ. ని, గరిడిమచ్చు.) అరు - ఆజులకొక్క 
హారమోగము, =" 

క్ ము, ద్హోరశరనివాతిం బడేం గ 

ర! గనుంగోనక కోప మాబుసె యుంటకొ.”? 

(ఖా. కర్ణ. 1-124.) 

“అకట. యన నిండుటకును అర్థ మగును నిండెనను అర్థము చెప్పునష్పుడు 

అఘు-శేఫయును “అడం నను నర్ణమన జ గురుకేఫయాఃనగును, 

(సర్వః ౯ ల, స సం న 180) 



సారంగధర చరితము (ఆ, 

సీ, ాహ్యాళిభూమి రేవంత నైవధు అట్టు 
వాయరత్న ముల'నిక్కి... యాడ నేర్చు” 

--(ఖీమ- 1-68) 

క, “అవల్దత్తురగ బహువిధారోహాక కా 

శేవంతునకుక్రా? (నును 1-40) 

క, సారంగధకుండు మించెకో 

ధీరత బహు వేదశ్నాన్ర్ర * పీశ్రైూగురుతకా 

సారెకు నవకవిక్రము 

భూరికళావిభవ సారపుంగవు లం దళ. శర 

టీక. సొరంగధరుడ్ఫు అవక, +. వులు, === ఆవ(క్రకా బుజావైన, బి క్షమా 

వరాకమముయొక్క.యు, భూరికళా = గొప్ప విద్యలయొక్కయు, విభవసార = 
సంపత్సారము కలవారిలో, పుంగవులు = శ్వేష్థులు, సాశికుకా = మాటిమాటి!ిని 

ఎంచక్లా = కొనియాడ గా, ధీరతకా = థైర్యముబేతను, బహు వేదశాస్త్ర దీక్షా 

గురుతక = అనేకములయిన 'వేచములయొక్క_యు , శాస్త్రముల యొక్క యు (అధీతి 
బోధాచరణ పిచారములనెడ్రి నియమములను పొటించుటయందలి గౌరవము 

చేరను, మించెకా = అతిశయిం చెను. 

a సరియైన పాశము . లభింపలేదు.) 

సీ. శ్ఫతిమార్లములనంటి ఓశ్లోభిల్లు చెలివిమై 
నాతనిమాడ్మి: రమ మనంగ వచ్చు? 

సాధుకుంజరపం క్రోసంగల్లి. విలసిల్లు 

నార్తసిననక న వ మన దు? 

ములైన స Uren! a నియతులందు 

ఫధికులడైం మిం చెను”. నని వూ. టీ 

“ధ్రిరత , పృభులాఘవా న - టు. 

"వెక్కు వాంత నాన.
 రపు i / - Fr పతన 

Cie (ఈపక్యాస్ల 
త్రో మలయ . యక్క i

a పా 



సారంగధర జననము 
A్న2 

దాక వాణీనాథు( దగిలి లోయొనం జాలు 

నాతనితేజ మే మనల వచ్చు! 

బంచువిల్మా_ ని జయించు నాతని సిక శ్ర 

లాకారమహిమ యే మనలవచ్చు! 

గీ వసుధ బున్తైకు ఇంలెడు వారిలోసం 

గది విని యెజుంగ మంతటిఘనునినెర! 

యాకు జోడును సరం సాటి యందు లేద 

ఊతేండు దేవుండు గాక మరు రం
డో తలంప! 

AA 

టీక.--ఆరని, చోడ్కి = మోపు. (= కనులు) శుగితిమార్లములనంటీ = 

ఇవులవరకును వ్యాపించి (అంతటి విశాలములని - ఛా.) తెలినిమెక్ = థావళ్ళ్యే 

ముతో, శోభిల్లు = పికాళించుచున్నవి.--- చూాడ్కి_ = ఆలోచన, (అనగా 

మనోదృష్టి) శుంతిమార్షముల నంజి = చేద మాగ్లములను- (= ధర్మములను) ఆను 

సరించి, తెలివిమెక డా జ్ఞానముతో, కోభిల్లును = ఆని అక్థాం.] ఆశని, నడక = 

గవునము (నడచు తీరు) { సాధుకుంజరపం క్రి = ఉఊత్తమజాతి గజుసమావాము 

యొక్క సంగతికా = (సమ కొగతికా) మంచినడకతో అనగా; ఉత్తేమజాతి 

యేనుగు యొక వడకవలి, విలసిల్లు కా ఒహ్వుచున్న గి = [నడక = పివర్త 

నమ్ము సౌధుకుంజర - ఈ త్తమ పుకుమ్రలయొక్కు పం క్రి ఎ సంగతిక్రా = సమూ 

వానుతోోడి సాంగత్యము చేత, విలసీల్
లును, ఆని ఆగ్ఞా౦.] ఆకన

ి, “తేజము = శాంతి 

(కేజః పృభాశే ద్ప్తాచ 7 అమ.) దాకుయడీ నాధుకా = కందని, (ఇరు 

వదియీడు తారలును, 'దమని కూతుండ్లు. కావున చాకుయణులు5 శదాముయ 

కక్కిన మూడుపొదములల
ోేను' 

చుక, అని కద్ధ ర్మార్థకములు గాగ నున్నటి.
 కావున, ఇడి భూతముగా నుండుట 

ఫృకిమభంగము. శోభిల్లు అనియే 'ఈంజ. తాళ. 
పొ. 

శోయలు, విలసిల్లుక జ బూలుకొ- - జయం 

iy జి 

క కొం ఫా _అక్రందముక్త్య
ందుకాకం. 

న ర 
fr iw 

(వూ టీ, “పాథ్యు క్షంజర పం క్రి = శేస్థమైన నజసమాహముయొక
్క- 

సుగతికా = సాంగత్యముబేతమ్ముగ- మూనవుడైన ఫారంగభరునికి, వీనుగుల _ సౌంగ 

శ్యమా!! 
8 



గా సారంగథర చరితము (ఆ, 

అ్యోశ్వనీ త్యాది తారా? అమ) రగిలి = ఎదిరించి, లో గెన(జూలుక్రా జ లో 

బరుచుకొన జాలును. [అతని, తేజము = పరాకినుము, (“అధికే పావమానా 

బ్ ప్రయు' క్తస్య పరేణయక్ ; పా ణాత్యయే ప్యవస్థానం త ల్వేజ స్ప ముదా 

నృాశతమ్.”) చాకాయణీనాథుక = ఈశ్వరుని (“ఆర్యా దాక్షాయణీ. చైవ గిరిజా? 

ఆమ్మ లోంనోనంజాలు, నని ఆకా. ఆశని నిర్మలా కారమహీమ = కళంక 

చేని రూపముయొక్క_ ప్రభావము (ఫౌందర్యము.) ఇంచు విల్కానికా = చెరకు 

విల్లుగల వానిని (=మన న్మభని) జయించును,  సౌరంగభరుడు, ఆ కారమహీమ గల 

వాడనియు, మన్మథుడు బొత్తిగాదేవాము. లేనివాడనియు సారస్యము, [ఆ కాక 

మహీమ = ఆకారముయొక్క_ గొప్పదనము. (వ్యాయామ పఠిపాటిచేత కండలు 

తెరిగి గట్టిపారియున్న దేహొమన్నమాట,) ఇంచు విల్కా-నిక-- ఇంచు = ఒప్పునట్టి 

(= ప్రసిద్ధుడైన) విల్కా-నిక, జయి౦ందున్ను అని అర్ధాం.] | 

ఆకేని చూడ్కి_కి ఈడు, నడక కుజోడు, తేజమునకో సరి, ఆకారమునకు 

ఫాటి, ఎందునులేదు. అతండు దేవుండుగాక, మర్త్యుండే = మనుష్యు ణా! (కాడ 

నులు )) చందుడ్సు శంకరుడు, నున్మథుడు మొదలగు దేపతీలను జయింపగలవా 

డగుటచేకను, శుతిమార్లములను బట్టి వర్తించు వా దగుటబేతను, అతనియందు 

'బేవత్వముకల దని భావము, 

క, మాగెత్తు మాట యెవరి 

నాగు సత్యంబు పీడ నాడండు, ఖలులం 

గూడండ్కు పరకామినులం 

జూడయు, సారంగధర్వుడు సుతమాత్సుంటే. Ae 

ws Sai మాటు = య వరహాల. సగము 16 గురి 

Suet మైనను ని
ండింపడు. - న. జ్యా!

 
ప. "వీడ డశాడండు = వదిలి 

పెట్టను. ఖలులక్షా == దుష్ట్రలను,, కూడ్వడు ' rent ఎ ససకామునులకా ఆ = ఇతే 



౧] సారంగ ఫర జననము As 

క, కూరా యని జను అఆన్నలోం 

గూరిమితోం దండిమాట గుకువాక్యముగా 

గోరంతయు జవదాయక 

యా రాజకుమారచందు' డలరయగ నంత, ౫౭ 

టీక. ఆ రాజక్రమారచంయిండు = ఊఉ త్రముడైన యా రాజకుమారుడు, 

తండ్ిమాట, గుకువాక్యయుగాక్ర" = గురవు గారి యాొజ్ఞనువ లె; జవదాయుక= అతి 

క్రిమింపక్క (తండి యందలి చనవుబేత అలమ్యముచేయక భయభక్తులతో అను 

పరించుచు) అలకంగజా = ఒప్పియుండ గా... (గురుశబ్దము తేండి)యందును 

వర్తించును గావున తండి) వాక్యము గురువాక్యము కూడా అయినదని చమ 

'ఛా-రము) 

మ, వనజా తాహితవంశ వారినిధి ఛభాస్వత్కొస్తుభం బెన రా 

జన రేందు)ండు నఏన చొవనవిలాస, శ్రీజగన్ళోహా నాం 

గుని సారంగధరుకా విశేషగుణయుక్తుక యావరాజ్యాభిషీ. 

కునింగావించి సిజాన్వయంబుసమమా ష్రోక్రా _ప్పవంశంబున. AJ 

టీక వనజా. . .భంబు=- వనజాత = కమలములకు, అహిత = నిరోధిమైన 

చందునియొక్క వంశే = క్రులమన్సు వారినిధి = సముదంమునకు, భౌస్టత్ కౌస్తు 

భంబు = పి కాళించుచున్న కౌస్తుభరత్నమయిన రాజన నరేంద్రుడు. (సముద్భోమును 

మథించినపుడు పుట్టినది కౌస్తుభ మను రత్నము) నవీన, ****గునిక్.-- నవీనానూతన 

మైన, యౌవన విలాస శ్రీ) = ఎలపాోొయఫు సోయగము కలిమిబేత, జగన్మోవాన 
అంగునిజ్ఞా = లోకమును మోహీంపజేయు శరీరము కల వానిన్సివి శేవగుణయు కూడా 

ఊ త్తమగుణములతో గూడినవానిన్తి సౌరంగథధరున్ని యకావరాజ్యాభిషి క్లూనికా కాని౦ 

చి= యువరాజుగా అభీషే కించి (యువరాజునుచేసీ) నిజా, , .బునక్షా = నిజ అన్వ 

Bt పీ, క్రోరద్ధ మొందిన వైనం గొడుకు దుర్దుణమెంచి 

యత్త మాడిత్తునా టాడ దెజచు.? (కుక, 0-486) 

(2) గీ. “చిన్న నాడును బియు నెక్క_ చిన్న మంతే 

మాట యాడిన విని తాపమగన్న వగుదులి (కళా. 4.128) 

(8) వ, “ఒకనాడును మాడెత్తుమాట పడని వాండు గావున” 
(ఈగ9ంథమున నేం 8.168} 



౬రి సారంగభర చరిత్యము [ఆ 

యంబువతన వంశమునకు సమవకా=సమానమయిన, కో కొ, , .ంబునక*-కోకాచక్ర 

వాకములకుు ఆప్త = పిీయుడైన సూర్యునియొక్క-, వంశంబునక. (అవతలి పద్య 

ముతో అన్వయము.) 

క ేరుగల ఘూర్టరాధిపు 

గారాబుగొమార్తెః బెండ్లిగావించెం దగా 

*సారంగళకునకులా మన 

సారంగను మంజువాణి యను నలి వేణి౯. గదా 

టీక, __ఘూర్జర 4- అధిపు = ఘూర్జరటేశపు రాజుయొక్క గారాబు కొ 

మా కెలా = ముద్దలబిడ్డను 6మంజువాణి” అను (పేరుగల) అలివేణీ౯ా = కన్యను, 

(అలివేణి = తు మ్మెదలవలె నలెనెన జడగ లది) చెండి గానించెను. 
@ art. య 

క, తారావళి యంట నఖము, లు 

రోరుహూములు రెడు {నుంజరులె యయ, నేతా ! 

_ కారంబులు ధవళము లంట, 

యా రనుణి౯ మంజువాణి యన జెలదొకో! . ౬౦ 
Ch 

టీక నఖిములు వ గోళ్ళు, తారావలి యంట కా నతుతంముల వరుస 

యట, (“తారావళి యను కావ్యర జనావి శేన మట-అని యర్థాం) ఉరోరుహ 

ములు = కుచములు , రెండుక్కా మంజరులే యట = ఫూగుత్తులే నట (“మంజరి 

యను రచనా విశేషములేనట. -అనియర్థాం) చేశా) కారంబులు = కనుల యొక్క 

స్వరూపములు ధవళములంటి డా శెల్లనివట, '(భనళ్ ములు? అను రచనావిశేహ 

ములకు” తన ఆర్థాం.)' కాబట్టి). ' ' తరుణీ = జ ఆసారంగధరునిభార్యను, మంజు 

"వాణి! (= సర) మనోవారమైసహాక్క్యుకలద్వి అనక్రా ఇెల్లదొకో = చెల్లును. 

తారావళీ, నుంజరుల్కు ఛవళములు,' అనుశావ్యరచనా విశేవము లుండు 

టర్. ఆమె నిజముగా మంజావాణీయే యని చమత్కారము... క 

స | స్ట ఇ శాం. ॥ హార భరునకోను. వళ్ళ, 3 వారూఢిగ,, శ తోను భోలో క్ష ణ్ ఆకే 

Wa, లయం tan 9 
ణే కి రమ | Mi “a PS 

Wee tg OM hay |. al | 



౧] ఇంచులు రాజును దర్శించుట జ౧ 

గ్, సకలవై భవములతోం బొసంగ నిటులు 

రాజరాజవిభుండు గారాబుం 4గొడుకు 

పరిణయ మొనర్చి యానందభరితుం డగుచు 

నుండజెం గొన్నిదినము లంత నొక్క-నాండు, ౬౧ 

టీక. సక,*.,తో౯కా = సమస్తవిభవములతోో ను, సంగా = ఒప్పు 

నట్టు, కొదుకు పరిణ యము = కొడుకుయొక్క పెండ్లి, ఒనర్చి ఆనందచఛకితుండు = 

సంతోషముతో నిండినవాడు, 

__ చెంచులు రాజును దర్శించుట వ 

సీ నిలుచుండి చంకణోతులు వెట్టుక కిరీట 

ములు గల రాజులు కొలువు సేయ 

(వేటాబు తునియలు వేయు మే లైన వ 

జీపు వచ్చి సలాముచేసీ నిలున, 

శరణాగ తారాతిభరణీరమణు లయ్య 

జిమ్యలు వెట్టుచు చేవ సలుహ్క్మ 

ఈ సాటికిం బోటికి సరససంగీత సా 

హి త్యాదివిద్యలు నృత్యమాడ, 

కా పొ. “కొడుకో బరిణ యము’ 

పా ము, లో. (కొడుక బరిణయము? అనియున్న ది* శా శ్ర్రీగార్కు ట
ి 

కోరమునకు ముందరసున్న్య ' ఇట్టినార్ను' అందువల్ల వావిళ్ళవారును “కొడుకుల బరి 

ఇణయము” అనియే ముద్వించినారు.. పొరపాటు, 

క్రొడుకుంబరిణ యము; రాజుంగొడుకు, అన్ని. మ. తే, 'సమాసము
న నుగాగను 

సంధిచేయుట నరీకోదు, (కొడుకులా. లం పరిణయ మొనర్చి”. యనుట భాషాసంపి 

దాయముకాదు.. పరిణయ మ న. “కొడుకునకు? గాన్ని. శకొడ్డుకును' కాదు. 

ల సతర (వ వ వేటాటు. గశెలుగా చేయు వజేరులు, చేరవచ్చి? టా 

బుకునులు ధాటిగా. వేయు “శ్రునైన "వజీర్సిలు. సలా
ముచేన్ని ఇపాటికి చేటి౯్ 



-తీ సారంగధర చరితము (ఆ. 

గ్ మనవిసనవుల య వనున్నెవారు 

“పళ యఫపుశౌనొాళ యని "వేడుచుండ 

ల సింహాసనస్టు6 

డగుచు నొడ్తో లఅగం బున్నయవసరమ
ున, ౬ లి 

టీక. కీరీటములుగల రాజులు = (సౌమాన్యప్రు జమిక్ దారులు క రన్న 

మాటి.) చేటు ఆటు తునియలు వేయు = ఒక్క క త్తి దెబ్బకు ఆశేసీ తునుక లగు 

నట్టుగా కొట్ట లిగిని * మేలైన వజీష
్ణ = చ్సేటి గుజ్టప్రుకాతులు, శర, . .ముణులు- 

శరణాగత = “ శరణు వేడుటకు వచ్చిన) అ
శాతిధరణీర మణులు =శత్రు రాజులు, అయ

్య 

జియ్యలు పెట్ట పెట్రుచుకా =” (అయ్యా జియ్యా 
అని మనవులు సేయుచు, సీనసలుపజ్డా= 

చేనలుచే ముచుండశా; = సరస = రసవంతములయిన, సంగీతము - సాహిత్యము, 

ఆధి = 'మొవలయిన, విద్యలు, సౌాటికిక్రా = సౌమ్యమునకోను , పోటిక్షిక్రా = స్పర్ధబే 

తేను (కనమోల) నృత్యమాడక = : 'ప్రవృత్తములగుచుండ గా (అనగా గా
యనీ గాయ 

నులు. సంగిశములు పాడుచుండ గా, పండి
తులు ఇాస్తాఎక్ధ చర్చలను జరుపఫుచుండ గా 

అని భావము)-మునవిచనవులకుక- = = విన్నపములు చేసికిొ నుటకును=-చనవు సంపాదిం 

చుకొనుటకును, ఏకెంచి, నున్నెవారు = చిన్నచిన్న జమాక దారులు, వేళ ,.. వేడు 

చుండయగా,ా సీంహోసనస్థుండైై ని సింహా సనమున గహార్నుండి ; ఒడ్లోలగంబున్న అవస 

రమునకా = నిండుకొలువు తీరియున్న వేళ. 

పూ టీ(వజీర్లు = సేనానాయకులు,) 

వజీరు అనగా, యుద్ధవీరుడు; యుద్ధవీకు డైన గుజుపురౌతు.. “వజీరు 

Nazir మంత్రీ; but wa it means
 & గ 6 mnకాకుం? warrior” 

కాగిత) కే: రలకర్త *వజీరుడు = దోదు, శూరుడు అని యర్థము చెప్పే, 

అ౦ద్లు - శీ పద్యము యుదానారించియు
న్నాడు, గౌరన “దేటాటుతునియలు 

గ్రావేయు శాకులి నిట్లు వరించియాబాస్త
్రథ్యు -- 

“అడదుగా, రాతును, హయముం బల్లమును 

ద్రగమన్య] చే టాలు తునియలుంగాన్ 

; డి చాన వైచి క్ట రజన! న 

_ హకిశ్చర్యడ్ర 1-181.) 



౧.) వెంచులు రాజును దర్శించుట ఇచ 

కంక: జేళులు "పెట్టుక” 

“పట్టుకో. పెట్టుకొనికి సంగహారూపము; సొధువే. చిన్న యనూరి యసాధు 

వన్నాడు; కాని తత్స్యూర్యులు- పొంమాణికులెందరో చాడియున్నారు. -మ॥ ద, 

ర్పకళ(్త్రంబుల గాడిపాబు నవలాఖావంపు బల్ గాయ మ్యాదుకగాం పంగంజెలుల్ 

ఘటించు కలిపొత్తుల్ళ్యో లె నప్పట్టునకాి (చందా. 4-176.) వివరములకు, వాల 

కవిశరణ్యమున “పట్టుకియను పట్టునచూచునడి. 
జ లు న 

“కాని”కి కా దేశము శా గారి దృష్టిలో గొప్ప తప్పు విజయవిలాసము 

(1.184) లో (ఊమకి జఘన్య్యపమోగన మన్నారు. పౌచీనముదణమునను,శృర, 
లోను గల ఉబొమిక లెత్తుక పొతీపోవు కునులి” అను |:(ఆము క్ష, 6.18) పాళమును 

బొమిక లెత్తుచు అని డిద్దిచేకి నా, ఆమాగ్లమున నిచ్చట , చంకంజేతులు'పెట్టుచు' 
అని డిద్దినచో పద్యార్గము పాడయి హాస్యాస్పదమగునుగ దా! (పాచీనకవి(ప్రయో 

గములను మసయిష్ట్ర మువచ్చినట్టు మార్చుట చాలా తేస్పు, 

ము పువీతోల్కా_ సెల నంట వోపినఫీడెంబుల్ *పీలి పూదావళం 

బులు బల్సింగపుజుంచుదండకడి నుంబుల్ చెంపల౯ జెక్కు, కం 

కలు శెంజేగుణుబొటు జుంజుటుసిగల్ గారంపుమెపూయతలుకొ 
య ర 

క్ అర జు బలుదూపు త్వెడవిండును నైలు వొనర్చళ౯ వచ్చి కేత్ళోడ్చుచు౯. 

టీక పులితో లా." సెలక్రా = పులిచర్మపు దట్టిలయంద్యు అంటదోపీన 

గ్ర “పరిపరి యశ్వంబు పల్లంబు టఃడు 

దురమున వే టాజు తునియలు గాయి (కాటమరాజుక్రథ) 

(11) ఉమదదంతావళ దంతముల్ నజకు న మ్మావంతు లుద్భాంకేకేక్రా 

'బెదరం బల్లము గుజ్ణముకా రవుతునుకా వే టాబుతుండెంబుకై 

బెదరంగా వడివేఎయు వీరరథికశేణికా.? (విక,- 62790) 

చే టాబుతునియలుగా వేయుటకు, వాడు “సేనానాయకుడే! అయ్యుండ 

నక్క_రలేదు. అట్టి (పజ్జయాన్న చో నెవ్వడైనను -వేయివచ్చును--- “వజీరుకూర 

వా దకశ్వుయు, “విజయరఘునాథ తీొండమాక్షావిభు వళీర,? 

వాటు, రత్నా. పు 1217. 

*కా సో. గనూలివ్రూం ' చావళంబులు. (= నూలుబంతుల హారములు? 

అని ఫూూ.టీ ) ' 



జల సారంగధర చరిత? ము [౪ 

+పిడెంబుల్ = ఫూరిగా దోపీన బాకోలున్యా ఫీలిక్రూంచావళంబులు = పిలికిపిట్లల. 

యీోకల హారములను, బలుసీంళపు చుంచుదండకడియంబుల్ = సీందామజూలుతో 

వేసీన “పెద్ద శెట్లక డియములును, చెంపలకొ, తలలో యావెంపన - ఆ వెంపన 

ఇెక్కుపీంళలు = చెరివిన యాకలును, 'కెండే సరుబొట్లు = ఎజ్జని తిలకములును, 

జుంజుజుసిగల్ = చింపి3జుట్టులును, గౌరంపు మై పూంతలుకా = శరీరమున 

“తెల్లని గందపు వూతలును, బలుతూపుల్ = గొోప్పబాణములును, వెడవిండ్లును = 

ెద్దధనుస్సులును, చెలువొనర్పజా = అందగింపగా, వచ్చి, శేల్ మోక్చుచు 

చుక్షొ = "వెొం9క్కుచు, ._ 

న లలా దా లాడ ఆతుర జా 

ఫూ. ము, నను, వాకపతులలోనుగనాడా “కీలిపూదావళేంబులూ అను 

పాఠ మేయున్న ది. రీ లి = పీకి లి) ఓకీ బ్ర) అనగా పికిలిపి పేటల యాకలతో 

జేసిన పూలు. భిల్లులకుమిక్కి_లీ పి) నుములు, వామ వానిని థధరింతుగనియు, రాజు 

ఈ కానుకలుగా గూడా ఇక్తురనియు కావ్యములయంచున్నదిం 

స్వీ గురివెందప్ట్రేళ్ళకును దోడు సండిళ్ళ 

వీలిదండలు గూర్చి చాల దొడిగి 

యెడ చెడ? చికిలిప్టూ లిడిన సంకుల పేస్టు 

“కోశెంద వూసలం గూడందాల్సి,”” (యయాతి, 1,102) 

(రాజుకు 'కానుకల్లు) 

“జవ్వాజి పిల్లులు, సోరోచన మిజ్ణులుకా పీకిలిప్రూలుకా)” (రామా, 25.) 

ఉప్పికిలిళ్రూలు వూతపిల్లు లేసికకొమ్ము 

లలకుందే నె.. కానుకచేసీరి”? (యయాతి, 1.1083; 104) 

ఎందుకు నరింధ్రవిస్త స్తరము కావ్యములలో ఛేమి, నిఘంటువులలో నేమి _ 

లాల = పికిలిప్రూబంకులు - పికిలి కుచ్చులు _, వీలి పాగలు, కనబడు దున్న వే 

గాని, ళనూలిప్టూలు గాని, 6నూలివూ6 దావళములుి గాని కనబడుటలేదు, 

శః ల! సీడెంబుల్ క Me 



న! 

౧| ెంచులు రాజును దర్శించుట eA 

ర్ట క, జబ్బులు పునుతుజవాదుల 

పీల్లుల్కు కుందేటి లేటిపిల్లల్రు మొక లొ 

నెల్ల సువస్తువులను శో 
భిల్లం గానుక లొనంగి భిల్ల జనంబుల్ + ౬ర 

టీక: భిల్లబనంపుల్. కా చెందువా౭డుర, జల్లులు = చానరములును, 

సును జవానుల పీబ్లులు = సపుకుగువిబ్లులును = జవొడి వీల్లులును, కుం బేటి కేటి 

వీల్ణలు = కుందేటి వీలలు = వేడికి ల్లలు మొదలయిన సువస్తువులను, కానుకలు = 

శా. సామీ, వింజపుంగొః 'డకాఅడవిపజ్జ౯ గూడేెముల్ గట్టి మ్ 

సేమంబే సత మిచ్చం గోరి బలులెని cy బాచ్లెముకా గలి యా 

బూమికొ వేంటటలం దోయటలం దిరిగి హార మా కచ్చికం 

బేముకె లేక*సుగాన నుండునుము నీవే దిక్కుగా నెమ్ముదిక.౬౫ 

క్ష, ౬ వింజపుకొండ = వింభ్య పర్వత ముయొక్క. , | కాజడవి పజ్ఞ పజ్జకా = దట్ట 

నుయిన జడవికి సమీపమున, గూడేముల్ గట్టి = పళ్లైల ప 

న్ కొన్ని పొతులళరే కక్కి 64 65 పద్యములులేవు 64 కు మారు గా ఈకింది 
పద్యమున్న ది. 

ఊఉ బెట్టుడుళేల్ ఫునుంగులును, బెబ్బులి జున్నుల్కు చారపప్పునుజా 

బిస్ట్రీలు, జుంటి తేనియ ల్కు సీంగపు పిల్లలు, బల్మెకంబువా 

కుల మందుమూలికల్యు కర్లజవాది ము, (బచ్చకపముం 

బట్టిన బొంసలుకొ, బొగడపం౦డ్లును, కోనుక లిచ్చి రయ్యెడ౯ా. 

ఈశా. సా. సుఖాని (ఇది పూ. ము, సా) 

ఈ పద్యమున కవి చెంచులకు (పాతో ఏ)చితముగా) అచ్చ తెనుగు పడములే 
వాడినాడు, ఈ యచ్చ తెనుగు పద్యమున “సుఖాని ఆను లా ముండుట 

తగదు, “నుగాని అని తంజ తౌళ, పాఠము, 

(ఛా. టీ. కౌజడేవి పజ్జకా = నల్ల “నైన వనము సమీపమున.) “కాల 

డి? యనగా సాందారణ్యము గాని నల్లని యడవి కాదు, “నల్లని? ఆను నర్థము 

నిచ్చు “కార్య? లభఘురే ఫయాతేము, (చూ, శ, ర) కాజడవి = సాంద్రారణ్యమను 

తకు 

9 



౬౬ సారంగధర చరితము [౪ 

టైనీకా = గౌరవమును బొ సముక్రా= భాగ్యమును, కళ్లి మీిపున్నేన = మోప్రుణ్య 

ముచేతే- (మీ యనుగినాముస- అనుట) అచ్చికంబు = కొరత, ఏమిక్రాలేక = ఏమి 

యును లేకండా తెమ్మడికా = శాంతముగా సుగానకా = సుఖముగా ఊండు 

దుము, 

జెసీకాా వీమిక్రా, అని యువర్షహీనము గా వాడవ న్నును, 

(చూ. పాం, శబ్ద, 116; భాల-శర, పుట. 14.) 

ఉ. అయ్య పరాకు మాని తెలియ౯ విన్కు €లచ్చన దేన్చయుక్ సిరా 

మయ్య యు సీతమమ్మకొజ తై తొలుతళా గనుపట్టుముచ్చుబల్ 

దయ్యపు మూయడం జెండిన పొలానకు మున్నను వేంటటలాడుకోం 

జయ్యన( బోరు యా యడవిచాయలం గంటిమి వాలా కంబులకొ, 

టీక --అయ్యి = (ప్రభూ పరాకుమ*ని = ఎెచ్చరిక గలిగి, విను లచ్చన 

చేవుయుకా = లక్ముణుడును, సీరామయ్యుయుకా = కీీరాముడున్సు సీతమమ్మ 
కొజ_క = సీఠకొరకు,తొలుతజా. =, రూయక. ల తొలుతకా కనుపట్టు = తమక 
మొట్ట మొదట అగపడిన ముచ్చు = మాయావులయిన, బల్ దయ్యపుమూాంశక = 

గొప్ప పీశాచముల (= రాక్షసుల) సతూవామును, ఇండినపొలానకుకా = సంహారిం 

చిన (ప్రదేశమునకు పోయి, ఆయడవి, చాయలకొ = పాంకేమలంగు వాల్ 

మెకంబులకొ = గొప్పగొప్ప మృగములను కంటిమి, 
లోలో 

న నల జం. సననం వలనా దంల అతత టయ నతుతడు. 

క, “కాకదూజని, కాజడనిం బజచుచో నొ కానోకచోటలా” 

(చందభాను చరిత్ర 

సీ, కలేందీన పులికిం గ శెమువెట్టి వయ్యాలిం 

దోేలుం గాజడవి నీ దుండగీండు” (ఉం రా. 7-892) 

న 6 కాజ విం బజుచు లన నూఆఅడకందిగిచి?) (భా.కది.4.19,) 

4 నవనాథ చర్మి క్రేమున,-- 
కవినవయ్య రా జ, నావిన్నపంబొకటి 

మున్గు "రాము దేవర (ముచ్చురక్కా సులం 

జలమునం బొరిగొని జయముచేకొన్న 
“ఫోలమునకును వేటంబో యివచ్చితిమి, 00. (వ్రు, తిక 



౧-] సుచులు రాజాను దన ఎఎటుట డడ 

కే అదు మండల లే కి 

ఢడఎదలముంవ లము అ వయ్య ముకంబుల్ 

పెంచావముర *కెౌలనివలె౯ 

చెండేప ల వేని సెప్పి? దేవుల “జుంప్. ౬౭ 
a టక. మెకెంబుల్ = మృగముల... కరకు జా ఆవింజప్తకొండ కాజడవి 

యందు, అందల ముండల తేక = మితి మేర లేక అల-మందలయి = అబల గుం 

పులవలెనయి కొన్న వన్య అవి = ఆమృశగము, 1 మ₹ంచామరకొలనివలెకా = 

సౌగసెన తామనలకొలనువలి, (కొలనులోని తామరతంపరవలె, అని భావము 

కెనోప్టును. y శె "తెంచేపలు = ఆసనం వ ( తెప్పలు + తెప్పలు = తెందేప్పలు, 

ర్క తెందేపలు.) ఏమిచెప్పళా మూ ఏవని చెప్పుమును; జేవ్రండెటుంగుక్షా = అవి 

యెన్నో చేవుడేయెకుగును. (మను స్య లం లెక్కించి చెప్పజూలగన్న ముకు) 
మందల చచలదానానాలా. 

+ (కొలనువలెజ- దెంచెప్పలు శ, ర, సా. 

జ పూ, టీ, _- “ఎజ్జని దామరల శెజువువ లె సే -మృగములు మీక్కు టములం 

6 వెన్ను క్వేము వృశ్టీయందు శో శార్థక ము? (బాల, సంధిం 87 ఆను 

వాక్యము మాద ఆధారపడి ప్రాః టీ కేకలు “చెందాముర = బేజ్లని చామర 

అన్నారు, కాని- వెజ్టదనమున కిందు (ప్రస క్తిలేదు. కావున నిక్కాడ వృ త్తియందును 
వల షు షే టజాదయు నే మ మె ప చన్ను శ్టేము మనోజ్ఞార్థముననే ప్రయుక్త మైన దనుకొనుట యుచికేము, 

అట్టు పయాగించుట పౌ)చీనకవులకు సమ్మతమే - 

స్స్ €దందురులో నున్న కందు దా మణంించు 

"కేవల జెందలల కొండియలు వెలయ, (మల్ల, విప, 1.68.) 

“శామరల వెటువువలినే మృగములు మిక్కు_టమూలు. అంటే యర్థమేమో? 
“ఎజ్జనిదామరలు? ఆనుకుయును సకికొదు. ఎజ్జని- _ నల్లని, మున్నగు గుణ 

వాచకములలోని “ని కారముమోది పదవ ములు సరళేములు కావు, గసడదవలును 

కావు క: “ఎజ్జని తామరలు” అనవ లెను, 

ae తెల్లని తురగో శ్తేము హాలో (భార, ఆడి, లి లక్ష) 

2. *అలకని తెల్వి” (వారి ఈ, 1, ఈ). 
తియ్యని బండ్సుం తియ్యనివండ్యు కమ్మనిజల్ల - కొమ్మనినల్లీ అనుర్తి వ్యవ 

హోర మెందును వినబడుట 'జేదు, కాబట్టి, (ఎజ్జని చామరి లనుట సరికాదు, 



జరా సారంగధర చరితము (ఆ, 

“అందల నుందలి అను పలుకుబడి నిఘంటువులలో లేదు కాన్సి లోకమున 

వాడుకలో నున్న ది, 

స కోల్పులు ల్మంపీల్లీ గొటగొట మని రొప్పి 

బలుసింగముల నైనం బట్టం జూచుం 

గండకొవ్వునం గన్ను గానక పందులు 

బికుదేనుంగుల నెన నోరయంజూచుం 

గాజుపుల్ దిని యూము కవిసి మకొబోతులు 

కారుపోతుల నైన 4 గదుముః జూచు, 

బోతరించి సివంగు £ లీతలాతలశచేసి 
గబ్బి యెల్లుల నైన గిబ్బంజూచు, 

ర 

J ళా పొ..--*కో9బ్బులుల్ ౫ = (కోల్పులుల్ అ చెద్దసులులు'= 

పూ, టీ) “పెద్ద అను నర్థము నిచ్చు పదము “కేలుి గాని కోలు కాదు, *కోలు= 

పెద్ద కోలుపులి.? (శే, ర), —ోకోేలుపులి.. A royal tiger.” (జోను) 
భారతము (ముద్రిత ప్రతుల) లో 6కోలువులి” యే పలుమారుకినబడుచున్న ది, అయితే 
శోలు = పెద్ద కోలుపులి, అన్న +. ర కర్తయే, “గొట గొటి అను పదము(శ్రింద 

(క్రో ల్బులంల్ మంపిల్లి” అను 'పాఠమును పఠించినాడు, కాని, వాంణ్యములో- 

ఈపద్యము “మంపిర్లట? అను పదము! క్రింద “కేల్సులుల్ * అను పాఠముతో సే 

యుడాన్నాతేమైనది, ఫూ, ము, నను ోల్చులుల్” అనియే యున్నది నూ, ని" 

6జ్లోం్వాఫులి” అను రూపమును (గ్రహించలేదు, (కోల్చులి = పెద్దపులి అనుటయే 

శాక, కగొటగొటి) అను పదము[కించ ళకోల్పులుల్ మంపిల్లి” అసర్ యుదాహ 

రించినద్హి 

Wa యీ “కోలుఫ్చులి గమనింపదగినది __. 
+, “ఈ కోలంప్రలుల. కళమన 

నీకాననమున (విష్ణు, ప. క 
“కోలుప్రలొంపోనులు, | ప్రహ్వ, మ కోతి, అను వళ్లమునకు వేరి 



౧.] పంచులు రాజును దర్శించుట ౬న 

గీ, సామి వాని చలుబు మచ్చరము బలమి 

యెక్క 'శ్రేవంక నే మని యెొంచ వచ్చు 

నొకటి నొక్కటి సడ్తసే యక మెలంగు 

నా పొలంబునం వరు జె సెకనులు, ౬౮ 

న టీక,.కోల్పులుల్ = "పెద్దపులులు, శమంపీల్లి = మ త్తిల్లీ (డామడించి) గొట 
గొప్ప గొప్ప సింహాములనై 

రీ 

గొటముని, దో ప్పి శష్టించ్చి బలుసీంగముల_నెనకా 

నను, పట్ట౯ాచూచుకా = గావ్చుఫట్టయత్నించును.___. పందులు, కండకొ 9వ్వునకాా 

మదాతీశేయముబేత , బికుదు -[- ఏనుంగులనైనకా = మదఫుకేనుగులను వైతము, 

జరయకా చూచుకా == డీకొనజూచును,- మజాబోతులు = మనుబోతులనెడి మృగ 

ములు, ఖే = దట్టముగా పెరిగిన పచ్చిక, తిని, ఆముకవిసి = పొగశెక్కి, 

[కారుపోతులోకజా' = అడవి దున్నల్ననైనను. (గదుమ(జూాచుకా = గడ్జింప 

గడగును.- సీవంగులు = ఒకజాతి చిరుతపులులు పోతరించి = బలిసీ, ఈత 

లాతలబేసీ = తారుమారుశ్చేసిగబ్బి యెల్డులకా = మదించిన యెలుగుగొడ్డ. నెనను, 

గిబ్బకొచూచుకా = చంపబోవును, (“గబ్బు అన్నక్రియ నిఘుంటువులలో లేదు.) 
Coal 

ఫ్రా టీ.---మంపిల్లి = న్ని దమబ్బుగొని, 

ఆయడవిలోని ెద్దపులులు సింహముల నైనను పట్టంజూ చుట “మదముబేతి 

గాని కనిదమబ్బు” చేతకాదు. *మంపిల్లి = న్నిదమబ్బుగొని' అనునది పద్యభావము 
బొకట్సిగా అవగకముగాని యనుచితపుటీక, శ. ర. కర్త “మంపిల్లు = మత్తిల్లు 

(=మడించు) అని యర్థము చెప్పి అయర్థమున కీపద్యమునే యుదావారించినాడు. 

వూ, టీ కర్త ఒడియు శెరుగరు అయితే జౌణ్యమున “ముంపిర్లట _ న్మిదమబ్బు 
గావుండుటి అని యున్నది, అది సరియైన యర్థముకాదు. ఆయర్థమును వూ, టీ, 

వా రజ్లే యనాలోచితముగా (గ్రహించుట పొరపాటు, నిదచేత సైతము మంపిల 

వచ్చును. కాని అది (పకరణోచికమయిన యర్థము (ఇక్కడ) "కాదు... “మంపీలు= 

నుత్తిలు అనుట శింకొక (ప్రయోగము. ద్వ “పరలోక సౌఖ్య సంపదల మం 

పిలము.”) (విస్ణుఫు, ఆ, ౫, అ) శ. ఈ 

f+ వూ. టీ. కారుపోతులకా = మదించిన దున్న లను.” 

కారుపోతనగా అడవిదున్న గాని, మదించిన దున్నకాదు. (చూ, శ. ర) 

“కాశెనుపోతేనం గాతుదున్నయ నంగ వనమహీవంబొెప్పు.”” (ఆం,భా, 9.88) 

| ఫూ, టీ,..-గదమక్షా = చంపుటకు, 



ర్ం సారంగధర చరితము ఆ, 

వచ్చుక్ = ఎంకీని చెప్పవ ద్చును! (చెప్పవీలులే దని, భా,) ఒకటినొక్కట్సి సడ్డ సే 

యక = లెక్క పెట్టక, అపొలంబునక్రా = ఆయడేవియంద్సు. మెకంబులు = న్చుగ 

ములు, కరతరంై. = గుంపులు గుంపులైై మెలంగును = వర్తించుచుండును , 

(‘కరము A number or collective body - బాను.) 

గీ, జుకదాటులు మంచి తేజీల పిల్ల 

లనలం దగి యుస్పరముదాంటునప్పు డడ్డ 

గ (1 

వాన్సి చలంబు = పట్టుదల, మచ్చరము, బలిమి = బలము ఎనునియెంచ 

మైనం బకదాయటు నెలలేడి వైన, దాటు 

బబుకపులి నైన; చే మని చెప్పవచ్చు. ఇలా 

చి 

టీక. -జీంకోదా (టులు = లేళ్ళేమందలు లేజీలపిల్లలనంగకా = ఊన్నత 

జాలి గుజ్జపుపిల్లలోయన్న ట్లు, (4 లేజినా నున్న తేవాజియై విలసిల్లు”, అం భా, 
2.197) ఉప్పరము దాంటు నప్పుడు = కుప్పించి దుముకునపుడు, నెలలేడినైనకడా 

చందు)నిలోని జింకనెనన్వు. పడదాటును  (అంతటిలాఘవముకలని యని ళా! 

చిజుకపులినైనడా = కమ్ము చంపి తినునట్టి పులినైనను, దాంటున్వు (అంత గాకొవ్వి 

కన్ను గానకున్న వని, భా.)-- ' 
6ఉప్పరముదాంటున మ సెకగురు? అనుటకు, “అంటిన గందునో యనుమేని 

నునుంగాంతి యిరుగెలంకులకు నుష్పరముదాంట' (మకర -101) ద్వా “ఉదవుం 

డలముదాయక నుప్పర మెగ సీ, ౫ (నవనాథ. పు, 89.) 

సన్, ఏనులపమదంబువజనం శాళనుపపొలం, 

బంది నే చెల్లువలం జక్కుయాటు నెన్ను. 

.కటమక్లా' అని మూలము *గదమకా? అని టీక, ఏమయినను భొవలో 
కదుము = గదుమ్సు "అను [కియలే గాని, “క్రదము? _ గదము”. అను క్రియలేలేవు. 
“గదుము? . అను (క్రియనే' వారు “గదము”. అనిరి కాబోలు! అమ్లేనను, నదుము ౫ 

 గద్దించు (చూ, “కరు గాని “చంపు! కాదు... సీ, (అదలించె గద్దించె నడలింజె 
ననయగను, గదిమెనంచనుమాట గాం జెలంగుు” (ఆం. భా. తి.125].. 

వ. పృితులల్లో లేను. 

క గ్ల 
నట్టి డి... ఆని, ra 

వద్, ' . నాెఅనుపపాలు,' పందిశే జెల్లునల్కు” "((,మద్జల 

'హ్లోలున్ను నేతి: 'ప్మివావాషులంను చిక). బడి 



ఆ.] పంచులు రాజును దర్శించుట క 

దయువు దల ముడు వేస్రవిం దజుముం గలుగు 

జాల్, మెకా లును చొప్పున జాజి పడును, ౭౦ 

టీక,_ఏనుగు  మదంబువణదకా.= వీనుగుల మదజలప్పు వాగు చేతను 
గాళెనుప సాలక్లా” = అడవి బట్టల సాలశేశేను, పందినే వెల్ళువలన్లా = పంద్రులసేతి 
పివావాములవేకను. (ఇక్క_డ నెయ్యిని మనగా కొవ్వు = మేనిజిడ్డు, _ ౯నెయి 
ఇబ్గవలి స. చిక్క (బాబు చెమ్మ = చిక్కంబడియున్నతడ్కి మండువేస 
ప్రజా = నోన్నువుండే ఇ యెంణా కొలమునను తలురరదు = = తదు. త అుమయలుగజొ 
(జా కలిస్ల క్షా) చాలుకి అ మవనమూరక తీహుముటుకో త్రై తన మె కా 

లు అ మృగములు జుందుల్లా = అదిక ని చెమ్ములో, (కాళ్ళు) జాజి వొపహ్వునక్రాడా 
దబ్బున = పడును, 

. ఉల్లములోన నే నునుచు నుందువొ యేనొకదబ్బుద'జ్బెద౯ా 
బలిదపువ రాహములు భద గజంబులవిరాద ₹నాదికోం 

బెల్లుగ నిక్కు వానికొసవెంకుక యొక్కటి రెమ్మ దీసినకా 
జిల్లున వెళ్ళు. బో చమురు చిమ్మనగో విని జిమ్ము కే వడిక ౭౧ 

టీక... ఉఊల్లములోనక్షా = నీ మనసుభో, వీ మనుచునందువొ = ఏమను 
కొంటున్నావో ఏను = చేను ఒక దబ్బు దబ్చెదణా = ఒకమాట వె 'ప్పిదను 
Ce] ETN లా SET RSE 

slr 

“పీహావామును = పొలును _ ఫ్రవాహములును చి క్క (బడినట్ర తడి, 

ఇది అర్గశళూన్య వాక్యము, చిక్కు_ఒజడినడి తేడ; ఆందుకు కారణము పివాహాదులు, 
కావున "హేతు వులయిన ప్రవాహాదులు కృతీయలోే నుండవ లెను, “వజవ౦ంకొా - 

వెబ్లువలం జెలువారు చెమ్మ” అని వూ. ము, నను. *ీనటద = వెల్లునలంజిక్క6 

బాబు చెమ్మ” అని, తంజ. పుతిలోను, తృతీయాంతే పొకములున్న వి. ఒక్కొ... 

“పాలో మూత్రము పీథమాంశేముగానున్న వి. ఆది పిమాదమైయుండును. 

“కాెటునుపి అనుటయును త్ర వే అ ఆడవి యను నర్ధముని ద్బునది క్యా 

గాని కాటు” కాదు. కారు [ ఎనుము = శాళినుము = అడవిబజ్జ, 

f౯. సా. లదుకోకా? ((అదుకోకా = ఆనుకొనుటకు- వూ. టీ.) 

ఆదుకొను అను క్రియకు *అనుకొనుి అను అర్థము నిఘుంటు వులలో లేదు, 
ఉన్నను ప్రకరణోచితము కాదు, “ఆదికొము = కోఎధముతో నూటిగాం బర 
గిడ్యు ఎదురొ-ను.” (నూ, ని) “ఆదికొను = కన్ను వేయు.) (శ ర,) 
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బల్లీదప్రుకా వరాహములు = (ఆయడవిలోనుండు) బలిష్టమ్ములైన పందులు, బప్రుడుకొ, 

భద్భగ జంబుల మొందకొ = భదం9జాతి యేనుగులమో ద, ఆడికోక్రా = మచ్చరమున 

దుముకుటకు, పెల్లుగకా= మిక్కిలిగా, ఎక్కు_క్రా = విజృంభించి = వైవైకి పోవుచుం 

డును. (అంతగా పొగ శెక్కి_యున్న వన్నమాట.) కొన వెండు9క, కెమ్మి శ్రీని 

నడా ౯ ఒడిసిలాగినయెడల, చమురు = కొవ్వు, చిమ్మ. . ,వడిక్రా = చిమ్మన గొట్ట 

ముత్రో చిమ్మిన విధముగా, జిల్లునక౯ వెళ్ళుక - పో = నిశ్చయముగా జిల్లున 

బయటికి వచ్చును. (పో “పొమ్ము, నిశ్చయార్థంబునం దగు. పౌ, వాక్య, 92.) 

స్స్ తాము శ_క్రిహయంబు లె వుంద వుని సుమో 

మొగులు *వొ చ్చినయట్టు కెగురుచుడు, 

దిక్కూలములు మోచి శెక్కొ_ంద మని సుమో 

యల దరు లాము గోరాడుచుండుం 

బాతాళ మటు సొచ్చి బదుకుద మని సుమో 

తాము వేవముటు భూమిం ద్రవ్వుచుండు, 

మింట జందురుం జేరి 4మే లౌద మని సుమా 

తాము నుప్పరమును దాటుచుండ్యు . 

నన
న 

ననన 

వ. “వృషభంబున కొదికొను 'బెబ్బులియుంబో లె.) (భా, విరా, 51/0). 

నుత. ..యీనుంగు. జంపనాదిగొను సింగంబుకా విడంబిం-ది.) 

(ఊం హరి. 5-2510) 

వ. “పొప్రీళ్ళకైయాడిగొని నీల్టికాలుదంవ్వి, , , మెండుకొనియుండు జాగి 

Bes Fe (మను, క.27) 

పాఠళ్గేదములు లలి 

ననా was సక్కని. i ము,) (నాలుగ న్వేశ్లిపు  జెక్కుడుండు. 

(మధ: 'ఫాశ్యు ఊ కనాలు నేలా సు (మద్య కాగిక ప్రువాిక పతి. ) 
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ఆ, హారులు గరులు గికులు హారిణంబు బనయంబు 

తొలుత బెద్ద +లరులప నొళ వెజింగి; 

యటులు పోవనిత్తు మయవయ్యా తము జుట్టి 

పట్టి జీలతోడం గొట్ట కిపుడు? ౭9 

ఈ పద్యుమున పెద్గపాొదములు నాలుగింటికిని చిన్న పావములలోన్ని 

వాకులు, కరత, కికలు,. వారిణములు _ అను sas వకసగా అన్య 

ఆయము... 

కీకృ-హరుబాకాసింహములు, తొలుకేకొకప్రూర్యము, పెద్దలు, అరుగు-ఒళ్ వుడా 

పోయినజాడ (ఆరహాస్యము) బిటీంగి = తెలిసికొని --(ఛూర్వము, తమకులమున 

పెద్దమైన నిందా మొకటి శక్తికి వాహనమై, కిరాతులబారినుండి తొలగి సుఖమున్న 

మర్మమును తెలిసికొని అని భావము.) తామున్కు శక్తిహాయంబులై = 

అయే ఆ శక్తికి (పార్వతికి) వాహనములై, మందమని సుమో = (బతుకుదముని 

సుమా "మొగులు చోొచ్చిన యట్టులు = మబ్బులలోనికి దూరుచున్నవో యను విధ 

మున్న ఎసరు చుండును, 

కరులు = ఏనుగులు తొలుత, =. వెటింగి = తమకులము ెద్దలయిన కుంజర 

ములు కొన్ని దిక్కులను మోచుదు కిఠాతుల బారి తప్పి సుఖమున్న జాడ 

విని తామును, డిక్కూ_లములుమోచి = దిక్కుల అంచులను వహించి, శెక్కొాంద 

మసి చుమో = సుఖపడుదమనిసుమా, అ ల ద రు ల్ = పెద్దపెద్ద కొండగట్టులను 
వో రాడుచుండును = కొమ్ములతో చెలగుచుండును, 

కీరుపు = జు తొలుత... ఇటింగి = మునుపు, లమ కోలనున పెద్ద 

దైన అదివరాహము పాతౌళమును జొచ్చి కిరాతుల బాధలేక వోయిశానున్న 

దన్న కథవిన్ని తామును అటా  పాతాళమునుచోచ్చి బీశుకదమని సుమా వేను 

టుకా = పలుమారు, భూమిని (క్రవ్యు చుండును, 

ఫ్ శా, సాక "ఇద్ద లెటుంగు నొళచటేంగ ? (ఒళవు = ఉపాయము) 

వూ. టీ) *ఒళవు” నక్కు ఉ సాయమనునస్థము కనబడదు. ఒళవున మర్మము *(శర.) 
622వ - Secret intelligence’ (జ్ఞాన). 

థి పెద్దలరుగు నుళు'వెతీంగి జా తరజ పా, 

పెద్ధ లెజుగు శెళోవెలింగి? అ సరూ ముప 

10 
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వారిణ౦బులు = లేళ్ళు, తొలుత, . .'వెటీంగి = ఇంతక్రమున్ను , తేవుకోలమున 

ఉెద్దయయిన శేడి యొకటి చందునిలో చేరి క్రిరాతుల చేతుల కందక సుఖమున 

వార్త “తెలిసీ, తామును, మింటక్రాా కొ కాశముందు, చందుకుంజేరి చేలు జఅెదమని 

భుమి = సుఖము గా నుందమనిసుమ్మా ఉఊప్పరమును దాంటుచుండుక = ఆ కాళీమున 

“గురు చుండునుః 

ఇపుడు, తేముకొ = అజంతువులను (చూప. శ్వ. 18) చుట్టి = నిగం 

ధించి, పట్టి చేలతోడం గొట్టక = శంపక్కొ పోనిత్తుముంటవ య్య (పోని మ్య మని 

ఛా. “అటవయ్యి చూ, పొ9క, క్రియా, 4-ర్-9,) 

[మబ్బులను చూచి యేనుగు లనుకొని యొగుళుట సీంహాములకో స్వభా 

నము, స్వభొవముగనే రొ యెగరుటను, చేవలోకమున నున్న శక్తి కడకుపోవు ఫూని 

జనో ముందుగా చేయు లంన న గముగా చెప్పుట చమత్కారము. = కొండ 

దరులను గోరాడుట యీనుగులకు సహజ గుణమ్ము ఆ సహాజగుణమున్సు ఇకముందు 

దిథట్యూూలములను మోయ నిశ్చయించుకొని, అందుకుగా న్యా సార్థము కొండలను 

మోచుటగా చెప్పుట చమత్కారము భూమిని కుళ్ళగించుట పందుల కల 

వాటు, ఆ యలవాటును, పాతాళమునకు పోవుకేలపుతో భూమిని శవ్వటగా 

చెప్పుట. చమత్కారము.-- చంగున మైశకెగిరి దుముకుట లేళ్ళకు స్వభావము 

స్వభావముగ నే 3 ప్రై 'కెగురుటునుు ఆకాశీమునం దున్న చంద్రునిలో జేకు (ప్రయత్న 

ముగా జెప్ట్ఫుటు చమత్కారము. 

స్కీ * వెదురుచే ల్క_లుపు దీసి దినంబు. గాపాడు 

కమతీలు మా శేకలములు సుమ్ము, 

కరము త్తియపుశేకం (నని పెట్టు సంగాత 

కారదు మూ కల్ల సంగ ములు సుమ్ము, 
న. 

f యే సంరంభోత్పతనరభ సాః సౌషరోభం గాయ తస్మి౯ భి 

ముక్తాథాఇనం “ సపది శేరథొ లంఘు యేయు రృవంశమ్) 

మేఘ. 1-58. 

౫ కొన్ని ప్రతులలో లేదు ఆట పాశాం = గజముత్తి త్రియప్ర, 

Cn 'పోగారో్కనిప పట్టి, (కనిపెట్టు? ఫూ. ము, సా ఆ) 

ఫు రం లో కకనిష టు -చెదకిపట్టు? ఆనియున్న ది. దానినిబట్టి, వూ, టీ 
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జింక వేటల? గాచి జుకించి దొడ్డి దో 

ల్లొల్లలు మాకం f గేల్పులులు నుమ్ము, 

బల పుట్టకు న్నంగళ్ళం 1జెట్టుంచు వాడుక 

కోమట్లు వో “కల్పుగొక్ల దు సుమ్ము, 

న్న గ్థీవాటివాటిలో వింత తాటోఖయు చేసి 

యటమటింపప యుండ? ,బెయద్దిక ముగ 

నేవ దికుగాడు విశ్వాసు లెపుకు మాకు 

జూ గిలంబులు సుము 2 మాసామికాన, ౭3 

టీక సామి కాన = (ప్రభూ. (“కాని తెనుగు సంబోధనమునకు ("పేను 

వాక్సల్యదో్యోతకము గా అను(ప్రయుక్తమగును. పై, శ, 15.) మాకు, ఏకలములుకా 

ఆడవిపందులు, కలుఫుకీసీ = చెరులోని చెడ్డ మొక్కలను తొలగించి, జెదురువేలు 

వాక కనివెట్టునుకనిపట్లు గా మార్చినారు. పొరపాటు, శనిపట్టు సరికాదు 

(చక్చకిది “తావు కాదు. ) కనిపెట్టు - TO find out, discover” (బోను.) 

[౯ పొం, “కోల్బులులు? (చూ ౬౫ పద్యము కింద ).= కగిరిదుర్ణ ముల. 

బూని కెలంగాయుశా ణోదా-రులు నూకు నెప్పుడు బెబ్బులులు నాకు అశం 

శాక ff కా. పొం పెట్టించు? (ఇడి ఫూ. ము, పొ 

కోమట్లు తేనె మొదలగు వస్తువులను అంగళ్ళయందు, పెట్టించు" వారు 
గాని యితరులచేత “డెట్రించువాకు? గారు, "పెట్టి 4 ఉంచు = పెట్టుంచు, అనుచో 

సంధి భుష్టమును కాదు. pee కవిశే స్మ. తిక్కన మహాఃవికిని ఆ సంధి 

యిస్టమే.. పష 

విజయ, -“ అనవలసంటింగాక.) (ie) (అటు చూవిటునిటుచూపటు, 

(2.202) భార. “అందుంబశి తేలాడు Geese జెలిగొడుగులు.” (విరాట, 
5-60.) 

గ్థీ శా. సొ. వాటీలో నిసుముంకే” (“వాటివాటి భోనింకి వ్రూ.ము.పా,) 

 కవాటిలోకొ _ గామ్యినుని శాస్ర్రీగారి ఆక్నేసము, ఆక్నేపము సరైనది కాదు, 

(చూ, బాల, శర, ఫు, రష) 
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శాపొడు, *కమతీలు = సేద్యగాండ్గు (కమ్మకీంయనయగను... హలి కొభిధోఆం, భౌ, 

2.29.) 
అడవిజాతులవారికి చెదురుబియ్య మాహారది) భ్యము:--కాళ్ హ స్తీ మాహాత్మ్య 

మున బోయ యింటి వర్ణనము. “కీచక తండులంబులం. బిండిగొట్టి కొ(టంబోని 

యుప్పీ గొప్పలుగాంటేసి యావించిన కుడుములబానలుి (5-86) 

"వదురు ధాన్య మడవిప౦దులకును [ప్రియమయిన పదార్థమే, --- 

చ బలిమి నింకేమి చెప్ప విను పండు వెదు ల్లేవలీల మోరతోం 

పులయలడ6 జోొప్పవంచికొను పోలికవంచి, తద్భగ ధాన్యముక 

"సిలవుల ఫేన ముట్టి పడ జిట్టలతోడ చే చప్పరించు న 

పొలము వరావాపోతములు భూవర, తొండములేని యేనుంగల్ ) 

ఎ మను, 4.1, 

"వెదురు ధాన్యము తమకు (పీయపదార్గమయినను, అడవిపందు లా చెంచులకు 

వెరచి, వెదుళ్ళజోలికిపోక ఆ చుట్టుపిక్క_లనుండు తుంగముస్తెలను - చెట్లదుంప 

లను మాత్ మే కళ్ళనించి తిని జీవించు భుండునని భొవము == సహజములమిన 

'చనరుటడవులను చేలుగను, స్వభావముగనే మొక్క మోడులను కుల్ల గించుటును 

కలుప్రతీయుటగను, అడవిపందులను సేద్య గాండుగను చెస్పుట చమత్కారము. 

(2) సీంగములు = సింహాములు, కరిము త్రియప్పు రేక = ఏనుగుల తలల 

నుండి రాలిన ముత్యాల జాడలను కని పెట్టి = మెలకువతో తెలిసికొని, చెప్పూ! 

సంగాత కొండు) = న్నేహితులు, 

* శూ, టీ.ాోకమకీలు = మైరుపండించు కూలి వాండ్రు?.-“కనుతీలు? సేద్య 

గాండు9 గాని కక్రూలివాండు9 కారు. కూలిపని హాలికవృ్తి భిన్న కృత్యములు, 

నీ, “కూలిపనులు'చేయ హాలికవృ శ్తికి |. 
నోపుదు వీకృత్య ముచితమగు తె?” (వాకిశ్ష్న 4.107) 

క “దాను(డు ఛృత్యుండు. నెంతేయు 

వ్రాసిన 'ధన్తిచేయువార్యు వార్తలల్లోనక 



౧.] చుచులు రాజును దర్భించుట ' ౭౭ 

ఏనుగు తలయందు ముత్యములుండునని శాస్రుముం-ా 

“కరీంద్ర జీయాత వరావాళంఖ మత్స్యాహీ శుక్తుద్భవ వేణుజాని, 

ముక్తాఫలాని (ప్రధితానిలోకే తేపాంతు కు క్ష్యద్భవ మేవభూరిః?” 
(రత్నశాన్తుము.) 

సీంపాములేనుగులను 'చంపు ననియు, ఆ సీంహములచే చంపబడిన యేనుగుల 

తలలనుండి రాలిన ముక్యములను చెంచులు తెచ్చుకొందురని యము, ఛా.-సీంచాములు 

స్వభావముగంనే యేనుగులను చంపుటన్సు చెంచులకు ముత్యాలను సంతరించుట 

గాను, సింవాములను చెంచులకు స్నేహితులుగాను చెప్పుట చమత్కారము, 

(8) మాకు, కోల్పులులు = పెద్దప్రులుల్కు జింక చేయీలక్రా = జింకలనెడి 

గొస్పై (పోతు) లన్కు కాచి = మేపీ (కాచు t0 040198) బాను) జంకించి = 

అదలించి, దొడ్డికా తోలు = వొడ్డలాగేనికి తోలునట్లి, గొల్లలు, 

జింకలను చంపీతినుట పులుల కఖీష్టమయినను, చెంచులకు ఇరచి పులులా 

జింకలను చంపవనియు, ఆందువలన నవి యశ్భేస్టము గా అడవియందుతికగి మేసీ కదు 

స్రలుగట్లి సుఖముగా నండుననియు , భౌ. పులులను గొల్లలుగన్సు లేళ్లను గొడ్లు 

ల.గను, ఫులులు లేళ్ళను చంపకపోవుటను మేపి కాపాడుకుగను, చెప్పుట చమ 

తా రము, 

(4) మాకు, ఎబ్టుగొడ్డు, పుట్టజున్ను = పుట్టలేనెె  అంగళ్ళక్షా = అంగళ్ళ 

యందు, పెట్టుంచు = సెట్టి ముం చునట్రి, వాగుక కోను ట్లు = వాడుకగా ఇంటికి 

వలయు వెచ్చము నిచ్చు వర్తకులు, 

ఎలుగుగొడ్లకు తేనె మిక్కిలి (ప్రియమయిన ఆహారము, అయినను ఆ చెంచు 
అకు జడిసి అవి తే నెతె స్పైలను ముట్టుకొనవని భా. ఎలుగుగొడ్లను  కోమటు 

ఖుగను, లేనెతె తలను, pe భృయందన్మకమునకు సిద్ధముగా వెట్టియుంచబడిన 

"లే నెగను ఇప్పుట చమత్కారము. 

వాటివాటిలేక్రా = ఆయావస్తువులలో, అ = మాసముబేనీ, 
ఆటవముటింపకయుండ కా = కా జేయకుండునట్లు మె అద్దికముగకా ఇ ణు వైళావలిగా, 

*ఏవక్షా =. మిక్కిలి జాగరూకతతో, కనిన పెట్టి తిరుగాడు లా విశాసులు = పారా 

యిచ్చు చుండు నమ్మక మైన బంటో తులు, జొగిలములు. 

* ఫూ, టీ. (ఏవక్రా = వ్యాజముచేక.) 

“ఏవిీకు _వ్యాజిమే యర్ధ చేకోళశమునను లేదు, “పచ్చరిక యొచ్చరిం ష్... 

యననొప్పు నవధానము.2 (ఆం. ps 1-18) ఏవజయావ. (చూ, ౭౫ చ పద్యము) 

థర లో “ఏవ = గోతి అని మాత్రమే యున్నది. 



౭౮ సారంగధర చరితిము ఆ. 

చెంచులకు అడవిపందులు సేద్య గార్యడు; సిందాములు నెచ్చెలులు; 'బెబ్బులులు 

గొల్లలు? ఎలుగులు వాడుక కోమట్లు; అనుటచేక ఆ చెంచుల దర్నమత్యంతమని 

వ్యంగ్యము. అశ్షు,జాగిలములు సింహచ్యాఘాంచులమోద అధి కారమును శోలాయించు 

పారా జవానులనుటచేక, ఆ జాగిలములు సింహాదులకం కొను శార్యవరతములని 

వ్యంగ్యము, | 

+ సీ. ఒకసింగ హల్లస త్తీకిం గదు సొచ్చుట 

మాడాక కటునిల్పు నోడి కాదె? 

వాలు (దొల్పంది పాతాళంబు: చూజుట 

మాడాక కటునిలు నోడి కాదె! 

హారిణం బొకటి రాజు శరణంబు చొచ్చుట 

మాడాక కటునిల్వ నోడి కాదె? 

వడీ దచ్చియేనులుల్ కడభూమిం జేకుట 

మాడాక కటు నిల్వ నోడి కాదె? 

గీ, కనుగలిగి ముందె తప్పించుకొనియెం గాక 

కొట్టి కోలావాలము వేసి కూలం (గుమ్మి 

పండి చెకకిక లాడమా యుండే నేని? 

మించి పోయిననుద్దుల నెంచ నేల, ౭2 

+ కొన్ని (ప్రతులలో లేదు, 

(౫. పా,--*మాథాకం ..నోడికాజ్భి? 

ఈ పాఠయమున డ-ఢ పానము; అప్రశస్తము. “జాకి సాధుభూపము 
(చూ. శే, ర) వాడుకలో దారము - ధారము గాలి - ఘాలి; బావి _ భావి; 

అయినక్లే, డాక = థాక్క అయిన్న 

+ శా పా--ోశరణంబుం జోచ్చుట, 0 

శరణముచొచ్చు; శరణుచొచ్చు, అనునవి క్రియలు, కావున eee 

శరణును, (చచ్చునా (పజేశింమి అను నర్థము గా, “కరణంబు6 జొచ్చు శర 

ణుజోచ్చు అనుట సరికాదు. (యా. శ ర.) శా, స్రీ మీ గారి వాతలతో సర్వత్ర 

అఖళాధుసాూపమే కనబడుచున్నది, | 



౧.] చెంచులు రాజును దర్శించుట ౭2న 

టీక. ఒక సీంగము, అల్ల...సొచ్చుట = ఆశక్తి (పార్వతి) |క్రిందదూరుట 

(వాహనముగా నుండుట యని భాం; వాలు తొల్చంది = మిక్కిలి. కార్యము 

క౭దిమయైన ఆదివరావాము, పాతాళంబు6ల దూటుట= పాతాళ లోకమున తేలదాచు 

కొనుట (సముద్రమున మునిగిన భూమి నుద్ధరించుటకు దాని(క్షిందికిపోవుట- అని ఇ); 

హరిణంబు = జింక_బఒకెట్క్ రాజుక్రా కరణంబుచొచ్చుట = (ప్రభువు నాశ్రయిం' 

యించుట. (చందునిలో (మచ్చగా) నుండుట యనింభాః); దచ్చియేనుగుల్ = 

అహ్థగజములుళు (“కనన నిరునాలు నెనిమిది దచ్చి యనయగి-ఆం, సం) కడభూ 

మింకేకుట = ఎవరికిని అందుబాటు గాని స చిట్టచివర (ప దేశమున నుండుట (కడ 

భూమి = దిగంతేమ్సు అన్ని భా. “దెస దిక్కు. కడ యన దిశ యొస్సు )-సాంబ్బ 

దేవ. ౨౦.) మాడాకేకు = మాదెబ్బకు, అటునిల్వకా ఓడి కాదె = నిలువలేక”నే 

కదా, కనుగవ్గి = జూగరూక్షతేగలిగి, ముందె-తప్పించుకొనియె6గాక = (బతికి 

పోయినవి గాని, ఊండెనేని = ఇప్పుడిక్క_డ ఉన్నయెడల, కొట్టి కోలావాలము 

చేసీ = అల్లకల్లోలముచేస్పి కళూలర్యగుమ్మి = పడబొడిచి, చెండి = జుంప్కి చెకపిక 

లాడమా = కకివీకలుచేయమా? మించిపోయిన సుద్దులకా = కడచిపోయిన కథ 

లను ఎంచనేల = అనుకిొనియేమి (ప్రయోజనము! 

క కందు సొచ్చుట' జాతీయము. “వాడీకింద జెరబడ్డాశు”._ వానికి లోబడి 

వాని నాశయించుకొని యున్నాడు అని ఫె, 

క్ స శెవడి మెకముల. గ్కుమ్మెడి 

కైవడి మాయాన చేవ కనం భోయెమగా 

దేవర మా దేవరవలె 

చేవేగమె సామి, వేట విచ్చేయవయా, జన్మ 

టీక కై వడిక్రా = చేతి జవముచేత (కైవడి యనంగం దగు రీత్సి కరజ 
వంబు- ఆం భౌ. కి-ల్8 ) మెకేములక్రా = మృగములను, క్ర మ్మెడి క వడీకాా 

(మేము) పొడుచునట్లి విధమును + మ్మా యావ _ కేవ = మాకుగల మెలకు 

* ఈపద్యము పూ. ము, లో పొరపాటు న ౭₹౬వదిగా ము! ద్రితే మెనది. 

దానిని గమనింపక కా స్ర్రగారును, వారినినమ్మి వావిళ్ల వారున్సు ఆకే అకగిమము 

గౌసే ముద్రించినారు, (తంజ, తాళ, ప్రతిలో ౭౫ వదిగానే నున్నది.) 

+ ఫూ, టీ.=“మా = ఆవ = జ్ఞానము? 



౮౦ సారంగధర చరితము ౪, 

వను - థై ర్యమును, కనంబోయెొదు గా = చూ చెదవ్రుగదా! దేవర = పిభూ, +మా 

డేవరవళెకొ = మాపాలి డేవునివకె, సామి, వేవేగమె ఆ శీఘూముగా, వేం 

విచ్చేయవయా= వేటకురావయ్యా, (కయావి_ోఏవి క వ్యావహారిక రూపము) 

చ,*అన ఏని మందహాస మొలయం శదమిత్రోడ విభుండుపొండు వికా 

వెనుకన వత్తు నన్నియును వేయకు నాయికపెట్టుం డిప్పుటె, 

యని యచిరత్న +రత్న ఖచితాభరణంబులు పట్టుకోక లి 

చ్చినంగొనిచెంచుజేండపుకు సింగయ బూరండునై ముదంబునక. 

టీ. అనక - విని, విభుండు = రాజ్రు మందహాసము = చిరునవ్వు, ఒల 

యక్షా = ఒప్పగా, (అనగా చిరనవ్వునవ్విఎ తేమితోడకా = ఉత్సాహముతో- 

(మిరు పాండు - నేను) మో వెనుక నేవత్తున్సు వేంటకుజ్హా అన్నియును= కాప 

లసీన యొల్ల పరికరములను, ఇప్పుడే, అయిత పెట్టుండు = సిద్ధపరమపుడు, అన్ని అచి. . 

పంక్తులు... అచిరత్న = నూతనమ్ములెన, గ్థీరక్న = రత్నములను ఖచిత = చెక్కిన 

ఆభరణంబులు == సొమ్మాలును, పట్టుకోకలు = పట్టువ( న్ర్రములును (“చేలమలరుః 

బుట్టంబు దువ్వలువ చీర క్రోక wr ౩) అం సం, మౌన, 27) ఇచ్చినక 

“యావిను “అవి యనుకిొనుట "తెలియమి. “ఆవ జ జ్ఞానము? అని ని టీక 

వా9యుట సావాసము, 

+ వూ. టీ..“మాదేవరవలె౯- = లమ్మ్మీభర్తమైన విష్ణువువలెనే, అతికీ 
ఘృముగానే రావయ్యా, 

ఇంచులు రాజును “నిస్థువువ'లెశీ జ కనుము గానే రమ్మన్నాకట! వట్టి 

మాట, అకుకనివాగిక, ee జేవర; భూడేవర; జ్యూ దేవర? ఆను మిశసమౌస 

ములు అశుతచరములు, అదిమట్లుండ గా, పద్యమున కవి చెంచులకు ౬ పూ 

ఛఊోంచికభావ గా అచ్చ తెనుగు “పదములచే ఇాడినాడు. కావున నిందు * మౌ)” 
అను సంస్కృత పదమును చొప్పించుట కప్పు. 

కలది శాం (వ్ర. లే ౭౫ వ పద్యము. అందువలన 'అన్వయ[కమమునకు 

=. భంగము. 
se శాం పాయా. మతోాడ.)._. రాజు,..వెంచుల. వాళరణారుల, నిచ్చినది 

ర. స్ట న్లాన్ “కృళ్టుతోడ్త శౌద్సు మత్తుకు ప స 
ను ॥ శంబర ంక్తలిచ్చి పంచిన. ర ఆభర 

న ప మ. MEE) iw had ' 
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కొని = తీసికొని చెంచుటండు), ముడంబునకా = సంతోవమయుడేత * సీంగయడ్యూ 

బూరయడును అ బి = ఉప్పొంగి (=సంకోవుమున నుబ్బికబ్బి బై) 

ae వేటసన్నాహము పము 

క. చని రంత "వేటల బోనం 

జన మొ రామి త్తపడి వెస్ రం డనుచుకా 

జవవకులళ౯ా జనవరులకా 

+ మనసకుల౯ దొరల ననిపీ మహీపతి దాను. ౭2౭ 

టీక చనిరి = (చెంచులు) పోయిరి. అంతక్షా = అటుపిమ్మట, వేయం 

బోవక్షా = వేటకుపోవుటకు, -చనకా = తీగునట్లు, మీరు, ఆయిత్తపడి = సిద్ధప డి, 

చెసక్రా = త్వరగా, రండను చుకా,- జనవరులక్షా = రాజులను, + చనవరులక- = 

ఆభరణములయంగు రత్నములు వెక్క(బడును గాని, sas ఆభరణ 

ములు చెక్కు_ బడవ 

* వూ, టీ.-=సీంగ డు = సింవామువంటివాయడు, బూరండుకా = హ్రారింి 

చినవాండును,’ 

బూకరిడనగా పూళింలినవా డట! ఏమివూరించినవాడో* అస లాళకర్థ 

మున కాకరమేుమో* (ప్రయోజన మేమో+ ఫూ. టీ, లో తేలదు కర. కర్త 

కనింగండు = హోపించినవాండు, బూరండు = విజ్బంభించినవాండు" అశ్నాడు, 

కాని, అట్లా పదములను విడదీసీ యర్థము చెప్పుట సరికాదు. “సింగడు = కోపిం 

చినవా(డు? అనుటయు. సరికాదు. గ త్సాశామున పొంగి? = “విజృంభించి? అశు 

అర్ధములలో “సింగ డు బూరండై' అనుట జాతీయముగా కనబడుచున్న ది, 

వ, కనీయుప కారకృళ్యముల్ , గుత్తేగడవం (బియంబు తమిం గొండలు కోటులు 

జేసీ ఛెప్పితిక. మా చెప్పిన నంతరంయమున 'నింగ (కు. ఇడా ర౭కునెం'?(వేం చం 4_ 52) 

సక పామన సరలక్ర? ఇడి యర్గముళేనిమాట. వావిళ్ల వారీ ఫాకము"నే 

గహించినారు. పూ, ము, లో. “నున 'సలరక్రా? అని'యున్నది. వూ. జీ. లో, 
 ఓవునసు అలరకా = మనస్సు సంతో షింపలగా” అని యున్నది. జనవరులకొ - -చన' 

వరుల - దొరలక్రా, అను వరుసలో, నడుమ * అలరజా” అని యుండుట శబాలం 
కారభంజకము. కావున 'మనసరులకో అని యుండుట యుచికేముని నేను భవిం 
చినాను. 

య వూ." టీ _వనవరులకా జ * న్నే హీతులను? 

1l 



ల సారంగధర చరితము [౪ 

ఉద్యోగులను, మనసరులకా = స్థీదొరలక్రా = మనస్వూలయిన 'సేనా నాయకు లను 

అనిపి = పంపి మహిపత్కి తానుకా = తానుగూడా (ముం అ.) 

“నునసరి = మనస్వి అనుటకు, 

క, కఅనయము నిజపీచారం 

బనయముగా కుండ నచట నతి కౌర్యమునకా 

నసరియ్ శేసరి యని 

మనసరి రా శొమరుమూ(క మను వానురీతిక్రా,” (రామా. 12-168) 

(శ, ర, లో “మనసరి=బుద్ధిమంకుందు- అని యున్నది. అది సరియైన యర్థముకాదు.) . 

చనవరి = చనన్రకలవాడ్సు స్నేహితుడు. ఇది యొగికనుయిన యర్థము, 
“రాజకీ యో ద్యో 1” అనునది రాఢ్యర్థము. (శో, ర, లో లేదు) “దనపరి ష్ష్ 

A courtier, a favourite, a pet, (టను) రాజసం౦బంధి జనులను చెస్పునప్పుడు 

రాజకీ యోద్యోగి (సేవకుడు) అనునదే సం్యప్రదాయార్థము, 

(1) మ. “నాయకుల్ గాయకుల చనవర్లుక్రా గణి కొజనంబులును 

బల్ సౌమంతులుక్రా మంఠతు9లుక* (చంది శేఖా B11) 

(2) ద్విపద.“ చతురులై నుతి కెక్కు. 'సన్మంత్ఫులాక, 

చనవరులార, మా సామంతులారి (గొ, హం 2-889) 

(చనవరుి లక్కు కాత్రీగారు లఘుట్రీక వాతక వచలినార్కు 

(8) నీ 6అన్నిటికిం దానె చనవరి యగుచుం దిరుగ 

నావిధమునెల్ల6 గడు చేవదేవిరోసి౨ (మల్ల, విప 4-15) 

(చనవరి యగుచుకొ = నాకరగుచ్చు అని యర్థము.) 

స్టీవూూః టీ = “దొరలకా = పిభున్సలను 

వైన “జనవరులక్రా = రాజులను? అని చెప్పి మరల దొరలక్షా = |ప్రభున్రలను 
అని చెప్పుట, పునరు క్రిదోవము. కావున “ధొరలక్రా = సేనానాయకులను” అనుట 

యుచితము, దొర = సేనానాయకు డనుటకు..__ 

క, “తధదొరలుం దానుదారక ] 

దను చేంద్రుండు కార్థికేయుందాశిన.' (భా, శల్య, 21880) 

సీ బలములు గదనినం గలగుండు వడ: దొరల్ 

దొరలు (దెల్ళినః బొదల్ దూణుబలము” (చంచార్తి, 6 ఆం 
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$ గీ అంతిపుర మేలి మజ్జనం బాడి వేట 

ఈ*బోన్రతేమి జేగపదనుగ భోజనంబు 

చేసి యాఖేటవివాకణోచితము గాం 

ద తజంబునం గసేస్కి +వి తేరముగ. ౭౮ 
అ యె అలానే 

టీక. అంతిప్రురమేంి = అంతఃపురమునకుపోయి్యి. మజ్జనంభాడి = స్నాన 

ముజేసీ వేంటటంలోవుతమిక్షా = వేటకుపోవు ఊత్సాహోతికయముచేత, జేగపద 

నుగజా = త్వరత్వర గాను _ మిక్కిలి. కేలికగాను, భోజనంబువేస్తి ఆ ఖేట... 

కాలజా = వేటయం౦దలి సంచారమునకు తగినట్టు గా, తత్రైజంబునక్షా = ఆదరబా 

దరగా, శై సేసి = అలంకరించుకొని... విత్తరముగకా = సొగసుగా, (ముందరి 

కన్వమము ) 

'జేనపదను,.. డేగ యిటువచ్చుచూ. ఒకచేపను అటు పోవుచూ 

ఒక పీట్టను తన్ను కొనిపోయి తినును. రాజును అశ్లే (అరగంటసేపు కూర్చుండి 
న 

అఆకంకము గా పట్టింపక) అటొక ముద్ద యిటొక ముద్దగా భుజించెనన్సి ఫా. 

1 ఈ పద్యము వూ. ము, లో లేదు. 

* శా. సా. *వేటంబోవుకతి? (:కటికా = సమయమందు అనీ, 

ప్రా. టీ) 

జేగపదనుగా ఖభోజనముచేయుటకు కారణము వేటకు పోవ్రట యందలి 

తమి? గాని చేటకుపోవునట్టి తతి కాదు. ఫూ టీ. లే “డేగపదను' త్యకృయు, 

యున్నది, 

ఈ కా, పొ-ాబచిత్తరువుగి ((చిక్తేకవుళకా = ఆశ్చర్యముగా, శై సేసి ఈ 

ఆలం కారముచేసికొని? అని, వూ, టీ) | ”™ 

ఆభజేట విహారణోచికముశాలకా. కెసేనీ, అని మగియుచుండశ్యా మరల 
“చిత్తవవుళకా వైసేసి అని యన్వయించు కెట్లు! (గబిత్తరమున? అని, తంజు 
తాల+ పూ) 

] ఫాం టీఆభేట విహరణము = వేటయొక్కు క్రీడ? . 

“శేటయొక్క క్రీడ అనుట. తెనుగు సంప్రదాయము, కాదు, 



సారంగధర చరితము 

a {ఒంటుము త్తేములతో నొంటుశంపులకాంతి 

చెక్కు.లజనాషదిం జికిలి సేయ, 

+హురుముంజిము త్యాల యొరగుపాగ మెజుగు 

నొసలివిత్తరిబొట్టు ముసుగు వేయ, 

జాతినీలపుందాభళిచాక చక్య్మ పభల్ 

కస్తూరి నెజిపూంత. గుస్తరింప, 

సొగసు *సూర్య్ళ పటంపు సురెవాలు మెం దభఘ్కు 

హోంబట్టుదట్టపై నోలగింపం, 

గీ. జేతివజుంపులిడితోడి చిక్క టారి 

బాయ వలెవాటుదుప్పటి *సంకుందోవము, 

రాచిలుక జేజినెక్కెడు రౌ తనంగం 

జక్క (దన ముష్పతిల్లంగ జనవిభుండుః డల్ 

టీక, ఒంటుముక్తేములతో కా = అంటుజోడులోని ముత్యాలతో; 

(పోోయనం గర్జవేస్టన సంజ్ఞమై. వెలయు! దద్విశేహెభిభానమై చెలంగు గంటీ 

భాంట్లు.? ఆం, థా, 2.148.) ఒంటు = కూడియున్న, (ఒంటుట 10 gree 

with: one’s health'.~ బ్రాను ) శంప్రలశకౌంతి, చెక్కుల జవ్వాదికా చెక్కి 

శృయందలి జవ్వాజియను సుగంధ (ద్రవ్యమును. , చకిలిసేయజ్లా = మెక గెక్కిం 

య 
న ల 

లం. 
అలాల మానానాటెనినుట 

+7. పా, ఒంటిము' త్తేములతో నొంటి, కంప్రుల కాంతిలా 

ఇది పూ, ము. పాఠము, చావిళ్ళవారి (పతిలోను ఈపాశమే యాన్న ది. 

అర్థ మేమో పూ, ట్రీ కర్తం చెప్పలేదు, మద, వాంతపితిలోే. (ఒ౦టుము _త్తేము 

లతో నొంటు? అను' పాఠము లభించినది 

పాశాం ౬ హురుమంజీవ్రూ సల నొరగ చాటు మెటుంగు =నొొసలి 

పేంతికి బెట్టు ముసుగు వేయం! (పూయు). యురగు. చాగుమెటుంగు” (తంజ, 

యుద? వూ,ము, ; మద. శాళప్రతి,) 



ల.) వేటసన్నా హాము ౮A 

పగా. -పా(మత్యాలకాంతియు, కెంపుల కాంతియు మి(శ మైనయెడల ..జవ్వాజి రం 

గేర్నడును. అందువల్లనే చెక్కిళ్ళయందు వూసియున్న జవ్వాజిఫూత ఆ మిశకాం 

తితో కలిసీ మరింత (పకాశించినదని, భౌ.) * హురు,. మెటుంగు = హురు 

మంజి రేశఫు ముత్యాలు కూర్చిన వంక తలపాగా యొక్క_కాంతి, నొసలి బిత్తరి 

బొట్టుకా = నొసటనున్న సోయగపు తిబకమును, ముసుంగు. వేయక = కమ్ముకొ 

నగా (తపా ముత్యాల తెల్లని శాంతి నొసటి తెల్లని 'శిలకముతో కలిసీ 

(ప కొశించినదని, ఎ 

తెల్లని. బొట్టుధరించు ఆవారము కలదు 

““స్పానవారి ఘ్రటరాజ దుకోజా, 

గౌర న్ఫు త్తిలకబిందు ముఫేందుక్కి 

కేళశేవ జల వకా_కికదంతా 

తం బభొజ హవాను 5 (నైన, 21.) 

“చం దరజమున నొక ఇ పూర్ణ చంద్భవదన 

చందమండల తిలకంబు నఖికిం దీర్చి (శృం, నై, 8-100) 

జూతినీలపుతాళి = మేలయిన నీలముల పతేకెముయొక్కొ_ , చాక'చక్య( పభల్ = 

చకచక కాంతులు, కస్తూరి తెలీప్రాశక్కా కుస్తరింపకా = బుజ్జ్ఞగింపగాఎ (నీలనుల 

కాంతియు కన్తూరినర్గయమును నలుపే కావున ఒండొంటితోకలిసి ప్రకా శించినవని, భా.) 
సొగసు = అంద మైన, నూర్యపటంప్రుసురెవాలు = ఇ వెంకేవుల్ ఒరతోడి 'చురక గ్ 

మైజా = పార్వ భాగమును తేళ్కు_ . =. ధట్టివెజాాా కాంతులీనుచున్న బంగారువన్న 

పట్టు దట్టిమిద, ఓలగింపకొ = (కొలువై) యుండగా (రాజు పట్టుదట్లీకట్టుకొని, 

+ ఫ్లూ టీ. హుకమంజి = డోక్టమెను? 

“హుకమంజి' ఒకచేశళము. అబేళపు ముత్యములు శ్రస్థములని (పనిద్ధి, 

అంతేగాని,  హురుమంజి'= (శేస్థ మైన- అనునర్థమునిచ్చు విశేవణముకాదు, అనగా, 

హురుమంజీ కవిత్వము; హుకమంజిపాట్య హుకఘమంజికూర, ఆని విశేనణముగా 

వాడకూడదు. 

ఓ పూ టీ మొకమల్ పట్టుయొక్క- కృత్తియొక్క- 'మైతళ్కు_.= జేవా 
కాంతి, .. కాసెమోందను కొలువుతీరి యుండ గా-[ప కొళింపగా.'. 

పట్టుకును, క త్తికిని దేసాముకలదా శీ కత్తి ఒరలోగదా ఉండునది? చాని 

క్షాంతి కాసెన్లౌని పశౌశించుటుట్టు? 



రాజ సారంగధర చరితము (ఆ. 

మొకమల్ ,పట్టు వేసీకుట్టిన యొరలో క త్తినిపెట్టీ, దానిని దట్టీమిద ఒకవైపున 

చేలాదదగిలించుకొన్నాడని, భా 

జేతి,,,బాయ.. చేతి = తనచేతనున్న, వజ్యింఫు పిడితోడి = వజరిప్రు 

పిడిగల, చిక్క.టారి = (చికి “ కటారి) చిన్నకత్తియొక్క, చాయ = కాంతి, 

వలెవాటు దుప్పటి థై 'సంకుడా =౫ వల్లెవాటువ(స్ర్రుము చెడు శంఖమును, తోమక్షా = 

పరిశుద్ధిచేయ నా (చికిలిచేసీన క త్తీయొక్క_ తెల్లనిణాలు, శేంఖమువలె తెల్లనైన 

వళ్లిచాటుమై పె (పసరించినదని ము దానిచే వళ్లివాటు వ(స్ర్రము మిక్కిలిగా ప్రకాశం 

చినదనియు, భా; రా చిలుక, * తేనంగక్రా = మన్మథుడో అన్నట్లు (మన్మథునికి 

చిలుక వాహనము.) 

గీ. నగరు వెలువడి వేటసన్నాహమునను* 

హితులు మన్నీలు దుగ్దాధిపతులు దొరలు 
'వేళువాస్తులు శాతులు వీరభటులు 

బలసి *యిరువంకలను జేరి కొలిచి రాల, ౮౦ 

టీక. వేయ సన్నాహమునను = చేటకుపోను పియత్న ముతో, హితులు, 
మన్నీలు = చిన్న చిన్న రాజులు (మన్నె మనగా సమూ పంల యాం భూభాగము, 

అట్టిప దేశములకు పిభువులయినవారు మన్నీలు.) దుర్చాధిపతులు = కోటలుగల 

'ఇెద్దరాజులు దొరలు = చేనానాయములు, 'వేత్సహాస్తులు = 'బెత్తాలవారు, 

(వా టీ. (చిన్న బా కయొక్కా కాంతిచేత) “నంకుదోంప = సందేవాము 

కలుగగా. 

ఏమి. 'సంజేసాము కలిగినదో!  ఆసందేవాము కలుగుటకు కారణమేమో! 

ఫూ, టీ, లో తేలదు, ఆసలు “సంకు అను పదమునకు “సందేహము?” అను నర 
మెక్క_డేనున్నదో నాకు కనబడలేదు. “సంకు? శంఖ శబ్దభవము, (శంకా శబ్దభవమూ 

కాదు, (చూ కు. ని) 

“సంకు వలమురి యనంగ శంఖము వెలయు,” (సాంబ, దేవ.14) 

ME sts “సంక్షుదోమే అను పౌళము, వూ, ము నను 

సా (ఇది వూ. ము ప) 

హా Fy SOIR ఇప కి య లను? 



౧] వేటసన్నాహము లొ 

శాళులు = రాహుత్తులు (= గజ్ఞప్రరాతులు) వీరకళభటులు = వీరుల మునపం ట్టును, 

బలనీ = పరివేష్టించి, ఇకవంక్రలను =. కుడియెడమలన్సు చేరి కొలిచిరాంగ్యా 

(రాజు) నగరు వెలువడి = అంతఃపురమునుండి “వెలువడి (ముందరికన్వమయము) 

సీ మురువైన చక్కని మొగముట్టు సవరించి 

నవరత్నమయ ఖలీనం బొనర్చి 
పచ్చసూర్యపటుపుం బల్లంబు ఫఘటియించి 

*వికువుదలాటంబు నిరవ్రకొలిపి 

చికలివొ కాటంపు బికిలి కుచ్చు లమర్సి 

యపరంజిపక్కెర యలవరించి 
సమకట్టుజల్లులు సమకూర్చి యిరువంక 

గొర కసింగిణిపొదుల్ గూర్చికట్టి 

గీ పంచకము జొమ్బు విరిని యె పరిఢవిల్ల 

మోడి శిర సెత్తరముం గల్లి “మొయిలులోని 

జలము తే నోపు పాదరసంబు వంటి 

యు _త్తృమాశ్వంబు సాహిణి యొకు నిలుప, లగి 

టీక. మురువైన = సొన మైన, మొగముట్టు= గుజ్జముముఖమునకు తేగిలించు 

భూసణము ( మొగముట్టనంగ సకముఖుభూపదనరు.-ఆం, ఖా, 2.199) సవ 

రించి నవరత్నమయ ఖలీనంబు- ఒనర్చి = నవరత్నములుచెక్కి_న క ళ్ళేము పెట్టి 

పచ్చ**. పల్లంబు = పచ్చని “మొకమల్ పట్టుజీను (పల్లము, ప్ర, పల్యాణము) 

* కా, సా_కచిరదుదలాడంబు ((వికదైన కలగడను.”-ళూ,టీ) 

గుజ్టము తీలమాద బికదుగా నుంచదగినది 'శలాటముి గాని “తలాడము' 

కాదు, “తలగడ” కానేకాదు 

(1) సీ॥ “తలాటమంచనల నశ్వశికోధి, భూ” పణసంజ్ఞయై ఫొసగుచుండు” 
(ఆం, భా, 2-199) 

(2) “కలాటము = (కల + అటు) పికిలిపిట్టల యెక్కొ-లు లోనగు 

వానిచే నేర్చజుచి గుజ్ణము నెత్తిని నిలువుగా నముశ్చెడు pe 



లర సారంగధర చరితము [౨. 

సఘుటించి = అమరి , వీరుడు తలాటంబుక్రా = బిరుదెన తురాయిని (=కీలకుచ్చును) 

ఇరవుకొలిపి = శికసువై చెలకిెలిపి: చికిలి = మెపశులుపెటిన చోొకాటంప్పు = 

అందమయిన, వికిలికుచ్చులు = పికిలిపిట్ట యీకలతో కట్టినకుచ్చులు, అమర్చి; 
అపరంజిపక్కెర = మేలిమి ₹0గారు కవచము, (“ జశ్వతనుతాంణ ముడరుం బక్కె_ 

రయన,.’. ఆం,భొ, 1-199. ఇక్కడ కవదమనగా గజ్జముదేహముమోద కప్పు 

వ్యస్తుమని, భా] అలవరించి = అలంకరించి; సమకట్టుజల్లులు = కవచమునకు సం 

బంధించిన జాలరులు, సమకూర్చి; గొరక = వాణములయొక్క్యయు. (గొరక్క ప, 

(8) సీలికుంచె తలాటంబు *పేరొజంబు.” (మను, ఉ28) 

(“ఫీలికంచె తలాటంబు = పీశిలిపీట్ట యాకెల తురాయిన్ని”- జూబూరు 

వారిటీక) 

(క) రీ కజైజేలరాయని లేజీ తలాట మై 

పరంగెడు పికిలిస్రాబంతియనంగ.? (యయా, 2.]04) 
(ర సీ, 6ఉపసుధర్మాస్థాని నున్న వేలుపు గ ర్త 

లాసికి బెట్టు తలాటమనంగ,? (వరాహ, 4_1కర్ 

(6) సీ, పద్చలుగూర్చిన పయి(డి ఫుట్టముమోంది 

కంబట్టు జిగి తీలాటంబుతోడ, _(చిత)భార, 4.19 ) 

పా9వీన మద్శణమునను,  పెక్కు_వాత  పికులలోనుగూడా “కలాటం 

బు అనియేయున్నది. అంతే కొక, యీ సారంగధరకు మూలమయిన నవనాథ 

చరికంమున" సైతము “బికుదు తలాటంబు  పీలిజుల్లెడలు? (పుట 86) అనియే 

యున్నది. అయి కే తంజ, పి)కులలో నొకచానిలోమాకము “కలాడంబు) అని 

యున్నది మరిన్ని ఒకలాడంబు' అను పదము (వావిళ్ళ) ఈ, రో, 7. 89లో 

రి “కుకు, నీల్లంపు సింగంపు. దలాడంబు.) అన్న చోటగూడా కనబడుచున్న ది. 
నాని నిఘంటుక ర్తలెవ్వరును ఆకాపమును. గ౦హించలేద్డు తలాడము, తలాట 

మునకు గొోపాంతరమయినను కతలగడి యన్న యర్థము. మాత్రము కేవల మనమం 

జసము. బొత్తిగా అను చితేము. 

సిరహతీలాటము; (= సీంనాలలాటము) సింహతలాటపు ముగుగులు; ఫలి 

'తబ్లాట ము లోకమున, బికడ చిహ్న్మయులు. 

క్ ద్వి: ఆపిరిగుల్యు.. రత్చాలసింహతలాట, విశచాంకములయాల6 అ 

"దు జవన్మ తురగంబు నెక్కి. సౌ ప్ర, ఫు 



౧] వేటసన్నాహము ర్ 

ఖురాలకము,.--* చిన్న నేజ యు నమ్ము చెంపను గొరకనాి ఆం, ఫొ రత్న) 

సిదత్ా కొమ్ముతో జేయ బడిన ధనుస్సులయొక్కయు,. (సీంగిణీకి మొవటయాపము 

పింగాణి. ప్ర కారము.) పొదుల్ = కట్టలు. *పంచకము = పిుదుఫొగము ; 

ల్్మ్ము = ఎదురుకొమ్మున్ను, వికివిమై = విశాలమై పరిథవిల్లకా = ఒజప్పగా, 

గ్ధ్మోడి = భీంకమున్సు రసు ఏ ఆ బె త్తేరమున శిరస్సు మొక్కు యొన్నత్యమును ,కల్లి, 

మొయిలభోేని జలముజా = మబ్బులలళోేని నీటినెనన్సు తేనోపు = తీసికొని రాగలిగి 

నటీవియు (అనగా మబ్బులలోన్నికైనను. వెంగలింపజాలిన లాఘువము కలక్రియు) 

సాదకనమువంటి = పూదరసమువలె చుకుకుదనమును పరువ్రలువారు. స్వభావ 

మును కలదియువైన, ఈ ర్రీమాశ్వేంబున్కు సౌహిణి= గ్వజుప్పువాడు, నిలుపకా = 

చచ్చి యెకుటనిలువ బెట్ట గా. 

చురుకైన గుజ్జును పొదరసముతో పోల్బుట పరి పొటీ, 

నీ కసకదొరలు దండనొరయ నా స్థానమండ 

పమున నిలుచున్న యంతేలోం బాదరసము 

చోకగల తేజ్సి నిండు సంజోకంజేసి 

యెదుట నటు బెచ్చినిల్చె సాహీణియొకండు' (శుక, 1-250) 

ద్విపద, “పరగ (బన్ని న మట్టి పాదరసంబు 

కరణి భంజిళ్లు తె క్కునిచోట్లు దక్కు. 

తురగ రత్న ము”, (నవనాధ = ఫు, కిక) 

————_—_ క. 

ఈ ఫూ, టీ,__*పంచకము = గుండెలు.’ 

నొప్పపారపొటు. పంచకము = పికుదుప్ర దేశముగాని, గుండెలు కావు 

ఫీ కపంచకంబన నశ్వే వళ్ళా క్ర దేశమా? (ఆం, ఛా, 2.200) శ, ర, కర్త “పంచకము 

ఆశ్యముయొక్క._ పళ్చాక్చ దేశము అని నన్న అందు కీ సారంగి ప పద్యమునే 

యుడొహరించినాడుం 

ర్థీ శాం సొ, మోడి శిరసెక్తుటయు? (“మోడికొ = శృంగారమకా' 

 అన్సి పూ ట్రీ) 
“మాడి కి. శృంగార మను నర్థము నిఘంటువులలో. లేదు. 6శిరసెత్తరము , 

శంజ, తా సూ | 
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నం సారంగధర చరితము [౪. 

ఊఉ, *ఉక్క_డమైన ముంచి (తనువొప్పెడు నా హయరత్న్క, మెక్కిన౯ 

గక్కన మేమి తేక రవగాలును జోడన 4యడ్డ వేడెముల్ 

లుక్కు. డువాళి జంగనడలుం గనిపించుచుః బోయిపోయి, రా 

జక్క.డ వన్న సోశ నటు హాయనినళ గదలె౯ జరీలునన్. ౮౨ 

టీక. ఉక్కొ_డ మైన = ఊన్నతమయిన, మంచి తేనువు - ఒప్పెడు = 

చక్కని కరీరముగల, ఆ వాయరక్నము, ఎక్కినకా = రాజు - ఎక్కుగా కక్క_స 

మేమిలేక =నడకలో కూటుదన మేమాత)మునులేకుండా, రవగాలును = ముందరి 

* కా పా కఉక్కళ మెని ((ఉక్కళేము = ఉన్నతము పూ,టీ) 

“ఉక్క_టనమైని ఫూ,ము; “ఉక్క_ళ మెనిం (బౌ. తేంజ పతులు; 

6ఉక్కుడమైని శ, ర, శ. ర పాఠమే సాధువు, ఎట్లనగా: 

న. ఉక్క_ళము భిన్న పదములు. ఊత్కట - భవము ఉక్క 

= (విశేషణము) గొప్ప. ఊక్కళము = (చేశ్యము; విశేవ్యము,) శతు9వుల 

రాకను కని పెట్టుటకై యుంచిన కావల్సి (వై క) పట్టణమునకు పోవ్ర రాజమాగ్దము 

(చూ. శ ర, ) సీ సీ. “ఉపనిష్ము.రంబెప్పు ుక్క_ళముని, ఆం, భా, 2.9, (“ఆప 

నివ్కు.రంబన నుక్కొ_శీంబమరును? అని, నూ, ని. సా) 

“ఉక్క_ళము నకు, ఉక్కాడమ్యు ఊక్క._ణము, అను రూఫ్రాంతరములు కలవు 

గాన్సి ఊక్కటార్థక మైన “ఉక్కడము? నకు - “ఉక్కళశి మను రూసాంతేరము 

లేదు, కావున “ఉన్నతము” అను నర్థమున “ఉక్క_ళ్మైని అను పాఠము సాధువు 

కదు, 

బా సా “మనువొప్పెడు? (“మనువు = జాతి ఫూ, టీ, స్ట్ 

“మనువు నకు “జాతి యను నర్థము కోళములళోే లేదు, (హనువొ ప్పెడు? 

అన్సి శేరు శనువాప్పగి అని మద, తా, సా. 

4శా. పా. __ అడ్డజేడెముల్లుక్కు_దువాళి, ) (డుక్కుదువాళి= మలుంగుపడి 

చట్టిదవుడు) నూ టీ ) 

 కశహారము, ఆక్థముగూడా సరియైనవి కావు, 'అడ్డ'బేడెముల్ = లుక్కు? అని: 
సాధుపాకము. ట్రీకాసహీత మైన కాగికచ్ర వాగితహితిలోను మద. తాళ, ప్రతి 

లేను;  “రవ్రశ్రాలుో అను పదము (క్రింద బౌణ్యమునన్కు ఉన్నది. శే. ర, లోను, 
నూ, ని, 'లోనుసాడా “లుకు.” “ఉఊళుక్కు.? గా. పరఠికమై యున్న ధి . (తమాదము. 

వివరములకు, చూ, వికము - ఊగాది సంచిక) 



౧.] వేటసన్నాహాము గాం 

"రండుకాళ్ళాశవూారును _ వెనుకటి చెండు కాల్టైకమారును , ఎగుకునట్టు నడచునడక, 

(= అస్క_ందికము ) జోడన = వొకలించి దూకటు, (=ధారితకము) అడ్డ వే 'డెముల్ 

సామునడకవంటీ నడకలును (=కేచీకము.) లుక్కు = మెల్లని నడక, (“చనును _ 

లుక్కు నగ నీచగతి పేరు” అం, భౌ, 2.198.) దువాళి = సమచేగముగల నడక 

(=వ్లుకేము.) +జంగ నడలుకా = కాలు వాచివేసి నడచు నడక (=జంఘాలగతు) 

లున్న, కనిపించుదుకా = (పదర్శించుచు పోయిపోయి రాజు అక్కడ= పొట్ట 

(కింద, వన్నెసోయజా = (కాలి) అంకెము తాకునట్టుగా, హా ఆనిసకొ = హో 

యని యదలించగ్యా జరీలునకా = వెంటనే - శీఘిముగ్యా కద లెను 

రాజు గుళ్టము నెక్కి. కాలియం కవన్నియ పొట్ట క్రింద తగులానట్లు తన్ని యద 

లింపగ్శా ఆగుట్ట్రము పలురకములయిన నడకలు చూపించుదు పోయె నని, తౌ, 

గీ ఎనయం ? గడుజోడగించి తోలినవాయంబు 

దనదువక్షుంబు నేలపైం దాశినటుల 

నేరలోం గాళ్లు వెళ్లెడునో యనంగ 

గంచుమిిచుగ భరణి గక్కదలం గదల, లావి 

ట్రీక.__జోడగించి = జోడన అను గతివిశేసమునకు పురికొల్సి (జోడన = 
'చాొకళించి దూకుట.) తోలినకా = కదలింపగ్యా వహయంబ్ను వతుంబు = 

రొమ్ము, చేలా తౌకినట్టును, నోరిలోక్ష్రా = నోటిలోనుండి, కాళ్ళు, జెళ్ళెడినో గా 

అనంగక్లా = వెళ్లివచ్చుచున్నవో అన్నట్లును, (ముందరి కాళ్లు ముందెరికిని, "వనుకటి 

కాళ్లు వెనుకకును వూ_ర్తిగాచా-చచి రొమ్ము చేల కంటుచున్నదో యన్నట్టుగా సాగి 

పరుగెత్తునప్వుడం, ముందరి కాళ్ళు మూతికంటుచుండున్ను అప్పుడు చూచుజారికి అ 

కాళ్లు నోటిలోనుండి వెళ్లీవచ్చుచున్నవో అన్న క్లే కనబడుచుండును. *కశంచుమించు 

4సాశాం — జిల్లునడలుక్రా? (శ, ర య. 

అశ్వ తి ఏత “జంగి ను వదలి న మం “జిల్లు? ను 

గ్సిహించుట యుచితమగునా! 

సక పా పాంలాళచెవియొడిగించి' (శూ. టీ, లేదు.) 

“కడు బోడగింది? అన్సి ఫూ. ము శరలో ' క జోడగించు ” అను పదము 

(క్రింద సరియైన పాఠమున్న ది. వూ, మ్కు లో “కోకు బదులు (బీ? యుండుళు 

అచ్చు పొరపాటు. X 

డై వూ. టీ కంచుమించుగకొ = ఆగపడకపోవునట్లుగా? 



జాం సారంగధర చరితము [౪. 

గజా = అత్యంత వేశముగను, ధరణి గిక్క_దఅకా = భూమి దద్దరిల్లగాన్కు (గజ్జ 

ము) కదలక = కదలగా. 

“నోరిలో ఇెళ్ళిడునో' అనుచోట “ఉండి?” కి లోపము (చూ, బాలు కార, 

11.) నూతిలో చెలువడం గోమలిందిగి చె వికుకకీ కి యయాతి ప్రీతితోకా?(భార 

ఆది. 8-144.) 

గీ అసమతురకగ సమారూశథుం _తేనసిభుయ 

కదలునప్పుడు దిక్కులు గగనతలనుం 

గప్ప గంధూలి సాంధ్య రాగంబు మ్ంచి 

గదిసెం జీకటు చక గంటు లొదిగె నంత. ల్ళ 

ఈపద్యమున ఆసమతుర గాది శబ్దశ్లేవ.చే నూర్యా_స్తమయలక్నణము స్ఫురింప 

జేయబడినది. 

క.* అసమ, విభు డు.=-అసమ= సాటిలేని, తురగ = గుజ్జమున్ను 

సమారూఢుండై న విభుండు = ఎక్కినట్టి రాజు, [అసమ = బేసి (స్పష్ట్రసంఖ్యగల 
తురగములను వూన్నిన తేరెక్కిన (దిన) విభుడు = నూణ్యడు, అర్థాం, | కదలు 

నప్పుడు = పియాణముబేయునప్రుడుు [క్ఫోంకుసనుయమున, అర్థాం] కెంధూళి = 

ఎబ్జని దుమారము, సాంధ్య రాగ ౦బుకా మిం౦-ది = సాయం కాలఫు ఎజుపఫునుమించి , 

దిక్కులు = నగనతలంబును, కప్పెను; -(సాంధ్యకాగంబు, మించి = అతిళయించి 

నా. 
శృ ర, లో “కంచుమించు = అగోచరము అని యున్నది, చాసనిష్ట పూ 

టీ, వారును “ఆగప పడకపోవునట్టు గా అన్నారు. సరికాదు, 

“కంచుమించు గా - Rapidly, like a flash.— '(పరచుట ౬ అను పద 

ముక్రింద) కంచుమించు గా పరచుట అడ్డులేకండా పరు గెత్తుట)) (బాాణ్యము) 

జ వ, “మడమలంధాటించిన ఘాటకంబు. .....కంచుమించుగా బరచుట గగన 

చదల వెరగుపరబె? (మును, 4-162) 

య. = అక్డులేకండా పరగెత్తుటి- జూ, టీక) 

ఫ్లూ. టీ. లో, శూర్యహస్తావములేదుగాని, చక్ళిమురు ల జక్కువల్కు 

ఒదిగెక్సు కో ప బ్రా లలోను? అని ,నూక్ళమన్న ది. జేటకుపోవ్ర రాజు పియాణమున 

కును, జక్కవలు తొలంపటకును. సంబంధామేమో ఆటీకలో' తేలదు. 

మరియ్యూ) ఓద్ది గజి. అను. నిరను స్వారకి) యక 1 (తొలలౌను” అని టీక వాం 

యూకీ పొరపాటే... ఈతోలంగ? అను నర్థమున “ఒదులు సాను సారము (తిని 



౧.] వేటసన్నాహము ౯ 

*==క ప్పెను - అని, అర్థాం] చీకట్లు కదిసెకా = దుమారము (కమ్ముటబేత ౬ "వెలు 

తుగు త్యిపోయెను [సూర్యడు క)ంకుటచేత చీకట్లు, కడి సెకా = బేరుకొ నెను 

అని అర్థాం] అంతక్కా చకంబులు = సేనలు, ఒదిౌక్రా = అధికముయ్యొను, (ఎక్క 

డెక్క_డి సేనలును ఒక్కటిగా గూడుకొని విస్తారమై రాజు వెంట కదలెనని 

భావము.) చకిములు = జక్కవలు, ఒదిగెజ్లా = దాగుక నెను, (అని అర్థాం,] 

ఒమగు = అధికనుగు అనుటకు, 

అఘు'మొకింత యొనర్చిన నడి యొక పుడు 

కాలములు కొణ్బునాటి దుఃఖములు దెచ్చు; 

నొదుగం జేసీనం దలయేకు మొదలుగా? 

గలుగు తెవుళుల వేదన గడలు కొలుపు. (మార్క.ం౦- 2-87) 

క, వల లుగులు బోనులు సీవం 

గులబండ్లును బొసంంగా జిగుకుగుంజెల జే 

ల జాశలముల గొని యపు 

డలబలములతోడ మృగయు లకిగిరి వెంటటక, ౮౫ 

టీక, = *నలలు (=జాలమ లు), హరులు = ఉచ్చులు, బోనులు = మృగ 

ములను బనే కపట యం్మత్రేముల్కు సివంగుల బంజ్ఞును,=జేట కల వాటుచేసీన సినం 

గులను తీసీకొనుబోవు బండ్లును, జిగురు గంజెలుకా = పత్తంలను పట్టుకొనుటకు 

బందనప్రూసి తయారుచేసిన దారపు చుట్టలను, డేగలక్రా = డేగ యను “పేరుగల 

(ఒకజాతీ) పక్షులను, (జేగ సాధారణ పత్రులన్కు కుందేలు మొదలగు చిన్న 

చిన్న జంతువులను వేటాడును.) జాగిలములక్రా = చేటకుక్క_లను, కొని = వెంట 

ఫీసీక్రొని, మృగ యులు అట్ కాడు, + అలబలములతో కా == క్రల్రక 'లభ్యనులతో, 

మనునుండం నద్దనుజు _ శీఘ్రమ నోలుగు నారసంబులక్షా , వెనుకకొదుంగ జేసి” (ఛా 

ఫీవ్మ, 2_228) 

కవి, సేనలపతేమున ఒదిగెకా == అధికమరమ్యె” ననియుచ(క్రవాకముల పశు 

మున 'ఒడిరగెక్రా' = దాగి ననియు, భౌవించినాడు. ఫూ, టీ, కర్తలు గమనించ 

లేదు. అందువల్లనే “చక? శబ్దమునకు ! సేని లను నర్థమును వా?) యనే లేదు, 

* కారి గారి దృష్టిలో వల - ఊరి న శృం, నై నె (ఫు 209లో 

“జరులు=ా వలలు గా? అన్నారో, (వివరములకు, చూ, “ఓదార్చు? పుట, 12; 109) 

వ్ర, టీ, అలబలములతోకా = అనసేనలతో,?  ఇక్కడ్క అలఎబల 



జార సారంగధర చరితము [ఆ 

శెంటక్రా అరిగిరి = ఆరాజు వెంటపోయిరి* 

“షీవంగి? ఒకజాతి చివతపులి. (ాసివ్వంగి). సీవంగులను వేటకలవరుచు వాడుక 

కలదు, 

(1) 6, ,*వలలును, సీవ్వంగులు, కుక్కలు, కృన్ణ్యకుర౦గంబులు , ము౦గి 

సల్కు ఎద్దులు మొదలుగా వేటకు దిద్దిన జంతువులును.?? (కాళీనాస్త్రీ , 8.62.) 

(2) “గాటపుబోనులుం జిగుకుళండేలు సీవ్వంగి బండ్లు” (జ, రా, 7.401) 

క, భూఖఫాగనభోభాగ స 

మాభేగనిఫోధి చేదురాశ్వ వజ రిం 

ఖాఖీషణ ఘననినద స 

మాభీలదిగంతబలసమన్వితుం డగుచు౯. ౮౬ 

టీక.భూభౌగ, ..న్వితు(డు - భూఖాగ = భూమియొక్క.యు, నస 

భాగ = ఆకాశముయొక్క_యు, సమాభోగ = వెళాల్యమును , నిరోధి = అడ్డగిం 

చూచున్న (అనగా ఆక్రమించు చున్న) డియు, మీదుగ = నివిడమును నయిన, 

అశ్వ... నినద.. ఆశ్వేవ్రజ = గుజ్జపు గుంప్రులయొక్క_, రింఖా = గొరిజల 

(భుట్టన) వలని, భఖీనణ = భయంకరమైన, ఫననినద = నొప్పళబ్దముచేత, సమా 

ఖీల = మిక్కిలి భయంక్రరమునైన, దిగంత=దిక్కుల తుదలుగల, బల = సేనలతో 

సమన్వితుండు = కూడుకొన్న వాడు - అగుచుకొ, 

నా 

మ, చని యంతం గనియె౯ |బవెరాదమున నా సర్వంకపోదారథీ 

ఖని, కూలంకషదానతోయర్వుర కృత్కా శల్య మేఘాయితా 

త్వనఘాస్తోకయశోభునుం డెదుట, రుందా)భ్ళంక పాశేనపు 

ప్పనిధానావనిజాగగణ్యము విరాజద్దండ కారణ్యము౯, గ్రోల 

ములు అని శిండు పదముల కావు, *ఆలబలములు ఏకపదము. “కలకల్లధ్యనులు' 

అని (ప్రకరణోచితమయిన యర్థము, (మృగయాలు గాక నేలేసేన లెక్కడివో?) 
(జ్ర “కలకలధ్యని దోంచు నలబలంబన్ (అం. ఫె 1.121). 

(b): ఈఅలబలము లసంఖ్యములై యలబలములు నీయ చుండ? (విజయ, 8.141.) 

(0) జల్ల భ్రమే మాత్రము పుట్టిన = అలబలము వినర్గాకండు నా”. 

చిన యనూరి మిశ్ర భేదము. 



౧.] మేట బైన. 

టీక, సర్వంకవ = సకల వినయములను ఒరయునటిదియు, ఉదార ఆ 
గొప్పదియు, “నైన, ధీ = బుద్ధికి, ఖని = గని (ఆక్షరము)అయినవాడును, కూలం: =. 

ఫఘనుందుం-- కూలంకహ = గట్టులనొరయు, చానతోయర్వుర = చానజల (పవానా 

మును, కృత్ = చేయునట్టి, కాశల్య = నేర్పుచేత, మేఘాయిత = 'మేఘమువలె 

నయిన (మేఘవ డాచరికం మేఘాయితమ్,) అక్యనగు = మిక్కిలి పాపరహీత 

మెన, అస్తోక ౯ అల్బముకెని, యళేః == శీ ర్షిచేత, * ఘనుడు = గొప్పవా 

డును, (అనల్బమును ఆతిపవిత్రమును వైన ఆతని యశస్సు, చానజల పవావహామును 

కూలంకనము గా |ప్రవహీంపజే యు! వే గుమువంటీ టైనడి- ఆరాజు గొప్ప డాతేయని 

య్కు యళస్వంకుడనియు సాముడాయి కార్థము.) ఆయిన, ఆ కాజనరేందుడు, 

ఎదమటకా, ఇ రుంకా విఫులముఅును, (“రందో9రు విఫుఠమ్*, అమ.) అభ్రంకన.= 

(ఉన్నతిచేశ) ఆకాశము. నంటుచున్నవియు, అ శేవఫుప్పు = సమస్తవిధము-లైన 

ఫువ్వులకును, నిధాన = ఊనికిపట్టులును, అయిన, గ్జీ అవనిజ = వృకుయులశేక, 

అ గణ్యము = మొదట లెక్కి_౦పదగినడి యగు, పిరాజత్ = (వ్రకాళించుచున్న ; 

దండ కారణ్యమును , (పమోదమనక్లా, కనియెను, 

6దానాది (ప్రభువా కీర్ణిః (ప్రతాహ్మప్రభవం యశఖి,. (దానాధులవలన కలుగు 
నది కీర్తి (పతాపముపలన "నేర్చడునది యశస్సు.) అని, కీర్తి యశస్సులకు "భేదము 

ఇెప్పజడియున్నన్సు కవు లభేదముగా వాడుటయును కలద్యు అది కవి వివకౌధీనము* 

కావున ఈ పద్యమున, దాన్మపభవమయిన కీర్తిని యశస్సుగా చెప్పుట తప్పుకాదు. 

* సూ టీయశోఘను(డు = కీర్థిశేత దట్టమయినవాండు,) 
ఫునుండనగా గొప్పవాడు “గాని, “దట్టముయినవాడు కెడు. 

ప్లూ టీ.._రుంద = గొప్పదియైన్న నిధాన = నిజేపమెైనట్టి | వృత 
జరం టు శ్రేస్థ్యములు గలదాని.* 

“వృక్ష శేవ్యములు? బహు వచనము "గావున, గొప్పది - ని త్నేప మైనట్టిది, 

అనుట తప్పు, రుం ద్రని కే పళేబ్దములు ఏీకవచీనమున కొనబడు చున్న ౦దున వూటీ. కర్త 
లీతప్వుచేసినారు. (చూ ౨-౧౩౯ కింద.) 

ర్ట పూ టీ. 'అవనిజ అ గగణ్యయకా = వృత(శేస్ట్రములుగ ల దానిన్హి 

.శఅవనిజాగ్రగణ్యములు కలది అని బహువీహి-గా చెప్పట సరసమయిన 

సరణి కాదు, 



గొడ సారంగధర చరితము (ఆ. 

కని సొత్తే వారి పుండరీక సపది (గ స్త (పలిత్వక్త దం 
రతి 

వి్నికా యెణతతుల్ నిరాకుల సముద్ద్యుత్త ంబు లె +వ రిలె౯ 

ఘన నిస్పాణ మృదంగ కాహళ హుడుక్కా_ భూరిభేకీనిగుం 

భన గంభీర విజృంభణ ధ్వని కదంబంబుల్ వనింబొల్సినకా, ౮౮ 

టీక, కోని = (ఆ దండకార రణ్యమును) చూచి, చొశ్తేకా = అందు (పే 

శింపగూూ హరి, .తతుల్,._ హరి = సీంహములళేతన్యు _ ఫుండరీక = పెద్ద పులుల 

చేతను, సపది = అపుడే (కస సద్యస సపది తక్ క్షణే.) అమ్మ (గస్త = పట్టుకొనబడి, 

(ప్రతిక్యక్క = విడువబడిన, దంతినికాయ = ఏనుగుల మొత్తములును, ఏణరతుల్ = 

" జింకల గురిప్రులును, (సింహాములచేత ఏనుగులు - ఫులులజేత జింకలు, అని (క్రమము, ) 

ఘున, + ఒక ద౦బంబుల్ , ఘనా గొప్పవియైన, నిస్సాణ=నిస్సాణము, మృదంగముా 

మద్దెల; కాస లే=బా కా, హుడు కా =డాడుక' భూరి FE పెద్దనసగా ర్యా (అనువా 

ద్యములయొక్క_) * నిగుంభన= (రూ. నిశుంఫనము,) కూడీకచేత, + గంభీర విజ్బం 

భణ == విస్తారయయిన వ్యాప్పిగల (= మిక్కి.లి గా వ్యూపీం దిన థభ్వనికదంబంబుల్ = 

కబ్దసమాహములు (= అనేకవిధములయిన ళేబ్దములు,) వనిక పొల్చినజా = అడవి 
లం వల. 

శా సొన ర్రిలజాి (ప్రవ_క్షింపంగా అని, వూ, టీ) 

ధ్వనికదంబంబుల్ పొల్చినకా, దంతిని కాయైణతతుల్. వర్థిలకా అనుట 

చేత పద్యమున అర్థము ఫ్లూర్తియగుట లేదు, *వర్రిలక్ష్ల” అను (క్రియకు ఆవతలిపద్య 

ముతో అన్వయమునులేదు కావున 'వ_ర్టి'లెక్రా? అని యుండుట యుచితమని నేను 
నవరిదచి నాను. 

పూటీ-'నిగుంభన = = విండినటువంటి 

' నిస్ఫాణముయొక్క_ యు ! మద్దెలయొక్క యు, + .నిండినటువంటి. = .ధ్యనికదం 

బములు? అని బొరియర్థమయు, నిగుంభీన మనగా, కూర్చు (డూ కిక) గాని, “నిండి 

నది కాదు, (నిగుంభనము'. బిశ్తేన్యుయ,. కగుంభనము - "Composition, in 

; verse “01 prose. పదగుంభనము (బాను, 1. 

పూ టీగంఫీ. , .భణ= అగాధమైన - వ్యాపించుటగల, క 

| శబ్దముయొక్క_ “వ్యాపించుట) కు “అగాధమైని "అను విశేషణ ముచితమకాదు. 

అగాధ. మనగా భోతయినద్దె,.. భల్తక్తాధ్ధ Unfathomable,. . very deep, 
bottomlesg”- n Gps వ. శబ్దము వ్యాపించవల సీ నని వెశలుపుగాశాని 

గ [1 pe 

por ar కాదు, 



౧] చేట జాలి 

యందు నిండుకొనగా్శా నిరాకుల సముద్ర త్తియి లై అః ఈ సినాకమల ఇ అకులక 

శేనట్టియు సముత్ = ముదముతో కూడినట్టీ యు వృ శ్రంబ్బుతై = జీవనము 

(డా (దుకు కలవియై, వర్తిలెక _ (కర్త, = వూర్వోక్తములయిన యేనుగులును 

జింక లును, 

సీంవామ్ము పుల్కి మొదలగునవి జంతువును పట్టుకొన్న వెంటే చంపక 

అప్పటికివదల్సి అవతల మరికొంత సేపటికి దానివై దుమికి చంపీ తినుశు. ఆయే దండ 

కారణ్యములోని సింహములున్సు ప్రుణులున్సు 'నీనుగపలను.-.జింకలను పట్టుకొని పిమ్మట 
చంప్రుకలపుతో వడలియుండగ్యా ఇంతలో రాజుగారి మృగయా వాద్యముల చప్పుడు 

లుప్పతి ల్లెననియు, ఆళబ్బముల కడలి అవి పరు” ల్త్గా, ఏనుగులునుంజింకలును ఇావు 

తప్పి నిర్భయముగను సంతోవముగను నర్తిల్లె ననియు తాత్చర రకము. 

క. సెలవిండు లెకు౮వెట్టుచు, 

“సెల విండు నృపాలి యనుచుం చేరి కిరాతుల్ 

వలశేల మొకం చూడుము 
వల కేల పుకాలం దోలవళలె మే మునికి౯ా? ప్ో 

టీక, కిరాతుల్ = వేటరులయిన ఆ చెంచులు సెలవిండులు = “సెలసు 

బద్దల ధనుస్సులను (సెల - తొలిళభూపము, సెలసు = ఒక చెట్టు) సెలవు + 

కండు = ఆజ్ఞ జై యియ్యండి-అనుచ్చు వలశేలక్ = (యొక్క = కుడిచేత సమస్య 

రించి మేమానికిక = మేమునాషియు గనుక్క మెకాలక్ = మృగములను వలకు 

+ ఏల _ తోలవలెను = వలయొడ్డి అవలలోని కెందుకుతోలవలెను శ (తోలనక్కుర 
లేదు, మేమే వెంబడించి 'వేటాడుదుము.._ అని భా) 

mre anaes సు. 

+ వ్రూ టీ నిరా,..బులు = వ్యాకులత లేనట్లుగా సంతోషముతో 

గూడుకొన్న నడత కలవి. 

సంతోవముతో ౧ గూడుకొనుట “వ్యాకులత లేనట్లు శాస వ్యాకులక యున్న 

ట్లుగ్యా అన్ ఇండువిధములా ? 

కనడతః యనగా నడవడిక. (Conduct: behaviour) వీరవోదులపవలనీ 

బాధ తోలగుటవలన నిరాకులమును. “ముత్సహితమును అయినది ' మృగముల 

(బదుకు (జీవనమీ- ॥ంde of life) గాని; (నడశి కాదు. వృత్తము = జీవనము, 
' 7 
వృ క్తంస్యాల్. . జీవ శేవ ర్హచేపీచ, ' (నొ ర 

13 ల. 



న్ా సారంగధర చరితము [౪ 

'ఊనికి ఆ ఉండుటి అనుటకు: 

చ “ఎజులునె నీవు పాంతమున నింతట నంతటనున్మి” (శృం, నె. 1-104) 

క్స్ “బాలచం ధీకం బొంది పాయక చేతాళు 

డొకం డున్న వాడు వాండునికి తెలియ 

గీ. పులుల జట్టలు చీరి దుప లను బేళ్ల 

చేకలమ్ముల్ణగుమ్మి sere 

యమర? జమరులం బట్టి పాలార్తు మిపుడు, 

సామి చూడుము నీబంట్ల సత్తు వనుచు, గొం 

టీక... ప్రలులక్కొ చట్టలు చీకి = చంపి కలమ్ములకొ == అడవి పందు 

లన్కు కుమ్మి కూరాకువేసి =  నజ్బునజ్ఞు గా నలుగబొెడిచి చమరులకొ = (అడ) సవ 

రఫుదుష్పులను (చమరి-బ. చమరులు పటి పొలార్తుయ ఇ నిర్బంధించి చాధిం 

తుము, 

“కుమ్మి కూ రాకుకేయు”; “పట్టి he bh “పట్టి పొలార్సు' 

అను క్రియ, ఫూర్వకృతులయందు ఢీ మీంచు? అను నరమునెేగాని్ బాధించు” 

అను నర్ధమున నగపడదు. (శ. రం) స్ట 

క, ఆరభటుల్ విలసిల్లలగ 

ఏరభటుల్ గడవీ రపుడు విభుక శ్లైదుటకా 

సైరిభముల మదవదసీ 

వైరిభముల సింహశరభ శార్హూల్లముల౯. ౯౧ 
టీక... వీరభటులు = వీరలయిన ఆ బంట్లు అరభటుల్ విలసిల్లగక = 

కోలాహల ధ్వనులు చెలరే-గ్యా వి విభుక కైదుటకా = = రాజుగారి యెటయెదుట, సెరిభ 
ములక = అడవిదున్నలను, మద, . ములక. మదవత్ అ మదముగ లిగిన 
వియు, అనీవైః = అల్పములుకానివ్సి అనగా గొప్పవియు నయిన “అల్చేనీణెః' 
అను) ఇభములక్షా = ఏనుగులను, సింహా శరభ శార్టూలములక) కెడపిరి = చంపిరి, 

*. శా సొ, “కమ్మి? 

కమ్మి ౩ కూరాకుచేయు - అను నుడిని “కుమ్మి కూరాకుచేయు .-అని 
సనరరచ్చుఖు... 'యనుచితము. కుమ్మి కూ రాకు అనుటలోగల ' ఉచ్చారణ సాంద. 
కయ న. హళ్తాష అనుటలో అంతరించును. 



౧] వేట నా 

శకభము” ఎనిమిదికాన్టు గలిగి సీంహామును చంపెడు మృగము. దానికి 

కన్నులు తలమోద నుండును. కరభమునకు, తెనుగున “మాల ండ్ల మెకము” అని “పేరు. 

మహాభౌరతమున్న “తప్పూ దూ ర్థ్వనయనః కరభ్ధగేవనగోచరఃి అని చెప్పబడినది. 

(చూ, గురు, ప్రబో.) ' 

సీ జిగు రంటింటులణవెళతగిలి పోనిక యీ 

సింగాణి మనుబోతు. జెండివైచుం 

నగముంయరిలయుం బోలె వడిం దోలి కటచి యా 

భ్ నరం Ge: కస్తూరి దుష్పుల గావ్పుపట్టుం 

+వొటటించి గొర్త లోందోజేలు సొచ్చిన 
cn 

టీగబ్బి లేళ నటిటు చేయు, 
౧ రం 6౬కు 

దగకువెఖరిం 1దూటి తెగువ సీ సురగాలి 

పీంట నెట్టినపందిం వీంచ మడు, 

గ్, నని ముటులు క వేర నాయకునియెవుటం 

బోటుబంటుందనంబులు వేట కొండు" 
4 

మెచ్చి పొగడుచు మెకములమిోంద గొలుసు 

లులివీ జూగిలముల నుసికొలిపీ రపుడు. గ్ 

ఈ క్యా సొ, “వకాదగిలి.._. శర, లో *వెకుకవుల్యు వెన్తవులుి 

ఆను రూపములే చూపబడియున్న వి. 

శ పొఖాం,-ా “తుండి9ంచి,'_ “తూండింంచి.” 

f కా పొ “వైఖరి దూట” 

“చొచ్చు అను నర్థమునిచ్చు ధాతువు 'తూజు” గాని “దూట” కొదు, 

దూటు= నిందించు. (చూ, శ, ర.) 

సే కా, పొ “వేజువేజ్స (ఇది వ్యూ ము పొ) 

“పేరు శీర అని తంజ, తా. పా, సాధువు పేరు + పేను = పేకువేంణ, 

నపేర్వేరు.. 

సీ, కళ్సశ్వేర బొమ్మల సెండ్లిండ్లు సేయుచు 
నబలలతోడ వియ్యంబు లందు? (భాగ, 10 ఫూ. 1689) 



౧౦౦ సారంగధర చరిత్రము (ఆ. 

-- (పద్యములోని సింగాజ్సి కస్తూరి గబ్బి, సుర గాలి, చేట కాండు” 

en చేకులు.-) , ఈ సింగాణి, జిగురు-అంటినటులక్రా = బందనతేగు 

లుకొన్నట్లు వెక్షాతగిలి = చెంటనంటి, మనుంబోతును, ఇెండివెచుక = చంపి 

చేయును; ఈ కస్తూరి, కడుందురీ గయుపో లెక" = కందురీగవ లె, కజచి, దుష్ట 

లను, గావుపట్టుకా = చంపును; ఈ గబ్బి, + తొట్రించి = తొటిలజేసి 

(=తడబరచి) లేళ్లను, అట్టిట్టుచేయుకా =భాధాపెట్టి భంగ పరచును ఈ సుర 

గాలి తగరువైఖకెకా = పొ్టేలునలె, తూటి = చొరబడి, పీంట "పెట్టిన పండి = 

గీ ఆారవులనేమ మెల్ల బేశ్వర నడి”. (ఉద్యో. 2-116) 

(శ, ర, లో, “వేకు = అన్యము, కౌరవుల సేమ మెల్ల వేర్వేగనడి 7.” అని 

యున్నది, సరి కొదు ) 

“చ్చీ చేరు. కళలమోద “వేరువేరు అయి, Ms “వేటు వేటు’ 

గా పకిణమించినడి. (వివరములక్కు చూ. బసవః పీశిక, ఫు, 112.) 

f పూ. టీ --“తొటిించి = తడంబడీ.” 

నడవలేక తానే “ఠతడంబడు” బడుగు కుక్క, లేళ్ల నిట్టట్టుచేయునా 1 

తొట్రించు= తొ టిలజేయు (పేే.[క్రి) కౌవున శడయుడి యని యస్థమువెప్పుట 

తప్పూ: 
*ప్రా టీ పీ(ట"పెట్టిన = కూమ్చన్నటువంటి, పండిక్రా', పీంచము అణ. 

చుల్రా = గర్వము పోగొట్టును.” 

కీ త్ర" పెట్టుట యనగా ఊరక  కూర్చుండుట కాదు. ఆడిచినను పొడిచినను 

లెక్క పెట్టక “మొండికివేసి మోహారించి కూర్పుండుట. = 

ఎగ. ఈయగె పోటులం బడి, సేవ వీదులాడం 

బోయి పోలేక దగదొట్టి పొదలుసాచ్చి 

'బెండువడియును జొరనీదు పీంటజెట్టి 

చూపుల నె యేరు (బ్రజ, నొక్కొ. నూకరంబు. (మను, 4-42) 

అట్టి సూకరమ్ముతెనను, కీ (చమణ(చుక్రా= చంపును అని, ప్రకృతము: (కీ 

ము = గర్వము, అణంచుకొ = పోగొట్టును? ఆను నన్వయమ్మున, = పంది, ans 

గర్వము? అని, “వీ” చెప్పవలె గాని, “పండిక? అని ద్వితీయ చప్ప కాదామక్ 

దింలీయమణంచు) అనియేవవాలము. క పీచమణందు” శ్రియ, ఏక్షప దము. (కంచె 

నీంచమడంభె...ననుగ ౬ బొందగు వధించెననుటకు__ఆం, భా. నలక). 



౧| వేట ౧౦౧ 

మొండికి వేసి కూర్చున్న పందిని. తెగువకా = సావాసముతో, పీంచమడం 
చుజా = చంపును అని, పేపుపేరకా= పేరుషేకు కరునన్క * పోటుబంటు 

తనంబులు = తమతమ జూగిలముల కూరక్య్టములు, మెచ్చి పొగడు చుక, గొలుకులు 

f+౫లిపీ = మెడగొలుసులు వదలించి, మెకములమో (దక క మృగ ములమిోదికి , జాని 

లములను, ఉఊసికొలిపీరి = కవియించిరి. 

చ. (ఒడి సెల రాతిచంనమున, నుర్వడి సింగిణి కోల వాణునైై 

వడి, లగుడాతటు బజిమవెఖరి బిస్పున సాళువంబు దూ 

తై శుకి యం దూ కూతి, కిటిబ్భ దము జిందజ సేసె ఇంచుల 

య్యడపన బాపుశే! శుని,న శేశుని మచ్చలంజేసి తౌ ననా. ౯౩ 
mE ల. 

కోకా పా *కాటు బంటుందనంబులి (“కొలికెడు బంటులయొక్క... 

గణములను? == పూ. టీ) 

“కాటుబంటు?. క్రాజచెడి బంటగును గాని “కొటి కెడుబం పెన్న టికినో కాడు? 

“కొటు కలము యొక్క కృదూ9పము, కజుచు. కొలుక్సు భిన్న కి) యలు. కుక్క 

'కణచుబంటు గాని, “కొటుకుబంటుి కాదు. (కుక్క. కాటుకు చెప్పు దెబ్బియనసి 

లగేకో క్ర) 
“కాటు బంటు-తేనము'- అనగా, కాటు బంటుయొక్క._ భౌవము గాని గుణ 

ముకొదు. (“తేన వర్గకంబు త్వార్గంబునందగు.? బా, తద్ధి 1.) కాటు బంటు = 

( కాటు వేయుబంటు) కుక్క. కాటుబంటుకనము = కుక్కు తేనము (ఆ=కుర్కురత్వ 

ము.) అంతేగాని, “కాటు బంటు = కొటికడు బంటులయొక్క_, తనంబులు ఆ 

గుణములు” అని యర్థ మేర్చడదు. “పోటుబంటుశనంబుల్కు అని కంజ, తా, పాః 

ఆపాళఠము, పూ యు, నను ఉన్నది, “పోటు బంటు = శూరుడు). శ, ర. 

fa. ఫొ... ఊడీపి” 

“ఊడదీసి అను నర్గమన “ఉడుపు ఆను (క్రియకు పయోగములేదు, 

(మెడకు) కట్టిన గొలుసు _ తోడు, మొదలగునవి (ఊడుఃగునవి” కావు. కావున 

ఉడుఫుటకు వీలులేదు. ఉలిపి అని సరియైనపాఠము. తంజ. వాగికపీతులలోను, 

పూ. ము. నను, “ఉలుప్ర అను పదముకి)ంద 'శ ర. లోను; ఆపాఠమున్నది* 
“ఉలిపీ = జాగిలములనుసీ_ కొలిపి అను, అనుపాొొస సౌభాగ్యము శా, పౌ, లో 

అంతరించినచి. 'వెపెచ్చు ఆపళస్తమయిన లాడ పాోొసమోెకటి తారసించినది 

ః1 పాఠాం లడిసెటి. 



గర క సారంగధర చరితము [ఆ. 

టీక _-అయ్యెడరునకా = అసమయమున, చెంచులు, శకుని = కుక్కా 

బాఫులే = బలే! నశేకునిక్రా = రాజును మెచ్చలొ 6 జేసితీ(వి), అనక = అని 

'సుచ్చుకొనునట్లుగా, (ఒకకుక్య) ఒడి..-మునకా = ఒడి సెలనుండిపోవు రాయి 

వలెన్సు సీంగి,,.వడికా = (కొమ్ముతో చేసిన) వింటినుండి 6వ్వునబోవు బాణము 

వలెను, లగుడు - అను డేగ, ఆశటక్షా = ఆకలిచేక, పజచు వెఖరికా = పారు 

విభమునను, సౌళువంబు (అనుడేగ) బిస్ఫునక్రా = రివ్వున, తూెటడుకియక్రా = 

చొచ్చుకొనిపోవు తీరునన, కిటిబ్బందముకా = ప౦దులగుంపునుు తూబంయబాొటీ= 

వొచ్చుకొనిపోయి చించజచే సెను= అల్లక ల్గోోలము చేసెను, 

*చ' తీకమక గాలం జేసి నలుదిక్కుల నార్భటి చేయుసార మే 

యకముల సెల్లీకొట్టి నుటుమాడుచు నొక్క_వరాహా మేలాంవే 

వకలిమి నప్పు డాయెజుకువాండదలింపుల "శ్రే సడ చ్చీ 

యక్ష తనయిచ్చగా సరగున న్విడివడ్డమబేభమో యనక, ౯ 
9 

టీక, ఒక్క వరాహము = ఒక పంది, నలుదిక్కు.లక్ ౬ ఆర్భటి చేయు 

సారమేయకములక్షా = తన్ను చాలుగువైపులను చుట్టుకొని భయంకరశోబ్దములు 

జేయుచున్న చేటకుక్క_లను, ((కౌలే మక సార మేయః కుర్కురః? అను.) తికమక 
శాయగజేసీ = చిందరవందరయె తొటుపడు నట్టు చేసీ, సెల్టీ=సెలసిం (ము మ్రైతో 

కొట్టి, కోరలతో చీల్చి అన్నమాట నుబుమాడుచుక్షా = నలినులకలు వేసీ 

———— 

+ ప్రాటీ,_ “కుని = ఓయాు గుక్కా.. 

| రాజన శేందు9ని 'వేటకవచ్చినవి 6మగక్రుక్క లే? గాని “లేడు గుక్కలు) 

కావు, (చూ. $ర-వ్య 106 ప) కావున 4నశేశుని మెచ్చగ జేసిన *ళుని యును 

మగటే! "కుని; అను ఇ. పుం, శబ్దమున్నది. ఎక్కడనోకాద్యు శ, ర, 

లో నే.._'శునిః 2 dog శునీ 2 female dog, 2 bitch.? (ఆష్ట్రి 

ఈత_త్త్వమును కా'శ్ర్రీగా రరగరు- అందువల్లనే, “ఆముక్త (ఫు, 642) లో 

గూడా (కునికి ఆండుంగుక్కి అనియర్థము చెస్పి వింశయైన. పదపుయోజనికను 

వాంసినార. అంతేకాక “కుని తీ లింగ ము; శాషనము పుంలింగము అని: స్గ్దాం 

తముకూ:ణా చేసినారు. పెద్దప్రమాదము. 

“ఆడుగుక్క? అన నక్క_రలేదు. “ఆడుకుక్క.” అనవచ్చును (చూ-కే,ర.) 

* కొ, ప్ర, లేదు, 



౧.] వేయ ౧౦౩ 

చంపుచు; కేవక్షలిమికా = శ ొ ర్యస సంపదలవేక, _ ఆ యెజుకువాం[డ ఆదలింపు 

లక్కు ఏమి = ఏమ్మాత్రమున్ను, సడ్డచేయక్ష = లకు పెట్టక,  విడివడ్డనుదేభ మో 

అనక్రా = కట్లు తెంపుకొని యెగ బడిన మదప్పుకేనుగో యనునట్టుగా, సరగునక్ = 

'వేగముగ్యా తనయిచ్చగాజా =ఠన యిష్టపకారము, ఏను, 

“విడివడ్డమదేభము అను పద మిక్రిందిపద్యమును తేలపునక తెచ్చుచున్న ద... 

ఆ, వె. “ధర్మకనయ్య రమువ్మదాబానిగ శ విని 

బడ్డ సగ్గు దు। ae డ్యె: గాక 

విజయనుత్తగజము విడివడ్డవో గడ 

పాంటుగలటె విస్హపకగియమున ?” (ఆధ విరా) 

వ ఇప్విధంబున నేకలంపుగుంపుల శునకపరంపరలు చెండా. 

చున్న యెడ. FA 

టీక, ఏకలంపు = ఆడవిపందులయొక్కు_,  శుకకపరంపగేలు = కుక్కల 

గుంపులు 

కం వడిం చేజి దోలి రా జుర 

( వడి డొంశెనపోటుగా నురఃస్థలి నఫు జొ 

వీడికిబీనారక౯ వేయక 

బిడికిటి బిళ్లుగసి +విల్లపీటుగం బడి కిమెక అవా మా పి a= 

టీక రాజు, వడికా = వడిగా, తేజికా తోలి = (తేన) గుజ్జమును. నడి 

పించి. డొంశెనపోటు గాజా = వ౦కరయలుంగుగల యాసపితో పొడిచిన విధముగా, 

ఊకజ్యలికా క ఎనురురొమ్మును, విటికిటి _ గొరకకళా = (కేన) పిడికిలి యందున్న 

బాణముతో, వేయక = కొట్టగా (“చిన్న శేజయునమ్ము చెలంగును గొరకనా? 
మాతాం ుడాలాసాతాాక. 

నా పా “రాజుర్యడి” 

వడి. (ఉర వడి; పాోసమున కేబ్దాలంకారము; కావున క్వి అనుట 

యుచికముకౌదు. : 

శక (బిల్ల మోటుగి (es బీటుగ; సా. ము పాం బిల్ల 

బీటుగి అను వ్రాడుక్రయున్నది. *మిటుగ” అని డిద్దనక్క_రలేదు. మిటుగక్షా 
- అను పాఠమున, బిల్ల మోటినట్లు - .అని యర్థము, (బాాణ్యమున “బిల్లమిటు: 

కలదు. శ, ర, ల: మీిటు- బీటు- కెండును లేవు.) 



౧౦ సారంగధర చరితిము /ము [ఆ ౨ 

ఆం, ఫా. 8-44.) పిడికిటి= ఆడపంది గ = చంగున 3ెశెగిరి, బిల్ల బీటు 
గక్రా= కల్లకి)ందుశా, పడియకొ 

చ. బలువిలుకారడు మెచ్చ నరపాలకు( డేసినవయాశుగం 4బన 

ర్షళముగ వేగు కేసరిని గాలి రసాస్థలిం దూజంవాజె, నా 

వలం దనపేకు దాలిచిన వాయున్రం గో॥లుట మెటు భోగిరా 
జ్" ౧౧. 

ట్కుల మని నాగలోకమునకు౯ బగడీర్పల6 బోవుశె వడి౯, ౯౭ 

టీక: నరపాలకుండు, ఏసీన = కొట్టిన, (ప్రయోగించిన) అశుగంబు = 

బాణము, (“బాణ నిశిఖా అజినవ్మాగ ఖిగాశు గాక అమ్ము) అనగ్గళీము?. కొ = అడ్డు 

లేకండా, ఏంగు = పోవుచున్న, శేసరిని = ఒక-సీించమును, కాండీ = నాటి" 

(గుచ్చుకొని) ఆవలక్రా, తేనెపీకు దాలిచిన బాయువుకా = “అశుము అను తేన 

"పేరును వహించిన గాలిని (“అనిలాకుగాళి. అమ.) భోేగికాట్కులము = (సర్వే 

వ్యముల సమాహము) సర్పములు, కోగిలటయెఖ్లు. అని = ఆహారముగా (గోహీం 
చుట యేమిసబబని, (పాములు గాలినావటించి (బనుకును భోగి జిన్నాగః పవనా 

కనక అమ) పగ తీర్చ(గజా = ఫాములమిద తనకుగల ఆపగను తీర్చుకొనుటకు, 

4. పా..._అనర్షళ్ మద నాగ కేసరిని. 6(అక్షులేని మదపుకేనుగుతోడి 

సీంహమును= (అద్జులేని గర్వముగల శా గేరదుని అనియు.) అ) పూ. టీ. 

" 6ముదనాగ కేసరి = మదఫుకేనుంగుతోడి సింహము అను టీక సముచితేము 

గాదు ఈవర్షనమున మదనాగమునకు (ప్రసక్తి యును లేదు. “మద నారి కేసరిని గాండి” 

అన్కి వాద. తాళ, పొ; “అనర్గథీము నేగి కేసరిని అని ఫూ. ముసా, నేనీ 

పొఠమునే (గ్రహించి (ఏ8 ని *ఏగు గా సవరించి నాను. == చా గేర్మదుని గాండీనట్టు 

సొరస్యము చెప్పుట సరసముగా లేకు. నాగులను చంపుటకు నాగలోకిమునకు 

పోవుచున్నట్లు ఉల్చేేత్సీంపబడనున్న బాణము ముందుగా ఈ లోకమున'నే 

నాగేందుని కాండినట్టు చెప్పుటలో సారస్య మేమి 

వూ టో కాండి = దూసి” 

“కాండు-దూయు, భిన్న క్రియలు. “ కాడు = నాటు 'దూయు = బోణ 
మ్ నాటివెడలు. 29 (శర కం “పజచునొకకడితిం బతి ముకుల్స జ్ఞెమరల్కై యేయ' 

'జిష్వచినం యల నది యు, క్కజం గాండి - డుస్బీపాణిని” (మును. ఓకల్). "కావున 
ంగ డీ హాస్? అ్రనుటతేప్వు. .  ఈతప్పు గౌ_ హరి = టీకలోగూడా. జరిగినది. 

శాయి = దుస” (ఫట. 107) 



౧] “వేట ౧౦౫ 

నాగలేకమునకకా ౯ సాతాళమునకు (పాళాళ బలిసద్మ రసాతలమ్ , నాగలోకః)- 

అమ.) పోవశైవడిలా = పోవుచున్నవో యన్నట్లు, రసానలికా- తూల 

బ్రా అక్ష = భూమిలోనికి (గుచ్చుకొనిపోయెను. 

కాజు వేసినవాణ మొక సీంసాము చేవామునుండి యవకతవికి దూసీ భూమిలో 

గంద్చుకొన్న ది, అగు ద్చుకొనుట మెట్టున్న దన గాం పాళా భ్ముననున్న పొములను 

చంపుటకు పోవుచున్నట్లున్నది. పాములను చంపవలసినయక్క్కార దాని శీమునగా 3 

శాను కశుళము, గాలికిని ఆకుళ నును పేరు కలప, పొములకు గాలి యాహారము, 

నా తన పేగుల శాలిని (=తకుగమును) తినుటను సహొంపజాలక = 

(ఆసోకకు కార్భము) పాముల నెర చంపుటకు సాతా ళ్ మునకు పోవుచున్నది 

కాబోలుననిం ఈ తంతు, వట 
ఉ pS 3. 'జేయుశరనుల్ పులుల౯ గజి మోవ+నాటుట౯ 

పె మజీ నెళ్లునెత్తుకులు భాసిలె నౌ నవి పుండరీకముల్ 

తము Sh nou దా యటు గావ్లన ర క్రసీధునాః 

సోనుము లాని రుత్తుకకు6 దొట్టిన వెళ్ల గం గా “నినోయనళా, ౯౮ 

క, భూమివశేణ్యుండు= రాజు, (పకక నరార్థమన వాడఎజీ 

నది.) ఏయు శరముల్ = ప మోగించిన బాణములు ప్రులులక్రా - ree 

శెనుక వైపున కట్టి యుండు ఈ శెవరకును, నాటుటక్షా = (గుచ్చుకొనుటచేత, లాం 

వతీ వెళ్ళు శెత్తులు = ఫైకి ఊబికినరక్తము, (ఎట్టుండేననగా-) అవి = అ సపెచ్ట 

శ్రులంల, ఫుండరీకముల్ = తెల్ల దామగలునుు తాము = తెశేరములు, శిలీముఖం 

బులు = తుమ్మెదలును, బిగ దాం (ఫుండరీశము = పులి తెల్ల దామర, “వ్యా ఘే) 

4 శా. సౌ. నాటుటల్” 
. నాటుటలు - వైకి వెళ్లునెత్తురులు భానిలెను అనుట సరి కాద్యు నెత్తురు 

లు వెశివెళ్లుటకు *నాటుటి కారణము. కావున “నాటుటకా అనుట యొప్పు. 

సా, ము, నను, మదం తా. పితిలోను, “నాటుటకొ అనియే యున్నది. 

( శ్రా టీనా “గబీమోవ౯ా = పిడిలోని యీశలవటజకు,” 

' టికి” కత్తి. ొదలగువానిశే గాని బాణమున కుండదు,. 

కిడ్స్ యనగను త్సర్వాఖ్య వెలయుచుండు.?? (అం. భా, 8-215్ఫ) 

“BE మీ. handle, hilt. జీ? (చాిణ్యమ్యు, 
ఇంకొక విశేసము,- శాస్ర గారి మళమున, గణి = బాణము 

14. 



౧౦౬ సారంగధర చరితము (అ. 

ప్రండరీకో నా? అమ్మ శ శిలీముఖము = బ్రాణము తుమ్నుద, “అళిఛాణౌ శిలీమఖౌా,) 

అమ.) అటుగావునకొ = అందువల్ల, రీ రక సీధువాఃస్తోవోములు అని = ఎజ్జని 

పూడే నెలను తావి, కుత్తుకకుక్రా తొొట్టిన౯ా = (అ ఫూచేనెలు గొంతుకు అనగా, 
వళ్ళంగణా కా సెనో అ వెళ్ళ గక్కనో, అన౯ా - భానిలెకొ = ఒప్పెను, 

రాజు వేసిన బాణములు పులుల శరీరములయిందు నాటుకొన్నవి, అవి 

నాటిన గాయములను౦డి రక్తముబికినది ఆ యంబికిన రక్త మెట్టుండెననగా? 

పులులు (ప్రుండరీకములు) 'తెల్లడామరలును, బాణములు (శిలీముఖములు) తుమ్మెద 

లును కావున, ఆ తుమ్మెద లా తామరలలోని యెజ్జని పూదేనను కడుపునిండా 

తాగి, కుక్తుకల శెగదట్టగ్యా ఆ మెజ్జని వూదేశెను వెళ్ల గక్కె_ను కాబోలు నన్న 

ట్లుండెనుు అని తాళ్చర్యము, 

క, సీపాలం బెట్టుకొను మవ 

కపాలి యనుగతిం జేర నెగనిన లేడి౯ 

చేపట్టి పులిని జీజే ద 

యాపరుం డై; రాజమౌళి కది యుక్త మెకా! గా 

 టీక,-_-అవనీపాల = రాజా, నీపొలక్రా సెట్టుకొనుము = నన్ను నీమరు 

గున నుంచుకొని కాపాడుము, అనుగతిక్రా = అన్న విథముగా, కేరకా -- చెగనీన 

చ! “ము న్నరి దోరును వెన్మ్క- నీ గటుల్? దగులును (ఆలం. సా, సం 

ఫు, 15్)- “గబుల్ = బాణములు అని వారిదే టీక, 

గతి యనగా ‘A wing, the feather of an arrow’ అని బోను 

పండితుడును, (పక్నీయోక్య బాణముటిక్క? అని, కే, ర, కగ్వయును ఇెప్పియు 
న్నారు, 

ర్ధ్ పూ తు (ర కీ సధువాః స్తోమములు అని ౫ ర క్షనుశెడి యాసవరన 

'సమూనాములను దారిని... ఎజ్జవైన గజమద జలసమావాములను పానమునైసీ 

యని యర్థాంతరన.' 

చాణములకు అసవము తౌగుట స్వళానముకాద్దు. కావున బాణపర్యాయ 

మన (1 క్స్ ఫెడ్. యాసవ,**ములను దాని” అనుట సరికాదు 'తెల్లదామరలమి ద 

"నున్న ఈు మ్మెదలు, , గజకదజల,. ములను షానముబేసి ఇ0ళ్ల(నక్క ననుట 



౧.] చేడు ౧౮౭ 

లేడికా = ఎగిరి తన సమీపమున దుమికిన లేడిని. (నేయు = వెగయు) శచేపట్టిఆ 

మన్నించి (= కాపాడి) ఫులిని, వీటలా = చంపెను, రాజమాళికిలా = రాజే 
పనికి , అద్రి = అట్టు ఆర్తుని రక్నీంచుటయా - దుష్టుని శికీంచుటయు యుూక్తమె 

rE ఉఊచితమేకద్యా (రాజమోళిక్రిక్రా = (చంద శేఖకునికి=ా) ఈశ్వరునికి, లేడిని 

చేపట్టుటయు ౬ శార్టూలమును చంపుటయు, యుక్త మేకదాి అని చమత్కారము 

శివుడు సారంగ పాణి శార్టూల చర్మాంబగుడు అనుట సు|పసిడ్డము,) 

ఇట్టి చమక్క్చృతి రామాభ్యుదయమున కలదు. _- 

క. తా రాజదం్మద్రుం డగుణకు 

సారంగము( బట్టయదియు ఇారూలంబుకా 

గారించి రాజశేఖరం 

డె రూఢివహించెం గాన, న విభుం డచటలా” (28.80) 

చ. సవుదగజంబు పె 4 కుణుకుసామజవెరికి సూటి పెట్టు నా 

గమకము(జూ చి భూపతిముఖంబున వ్యాధులమూంక నిల్వ లే 

కమితభయా ప్రి నోరసిలె నెనవు, నేనుంగు పోవుపీథి, సిం 

హముమెడగంట్క యెన్వరొరయంగల రా నెలవంక బాణము౯! 

టీక. సమదగజంబువైకి ఉజుకు = మదప్రళేనుగు మీదికి పరుగెత్తు 

చుస్న్క సానుజనవైరికికా = సింహమునకు, (“కంగ్రీరవో గజరిపుళ అను ) నూటి"పెట్టు 

ఆ గమకముకా చూచి = (రాజు) గురిపెట్టిన వూనికను చూచి, వ్యాధులమా'కా 

చెంచులగుంప్రు, భూపతి ముఖంబునక్రా = రాజునెదుట, నిల్వ లేక, అమికభయా 

పీక్రా౯ా మిక్కిలి భయముచేత, ఓరసిలెక్రా = పక్కొ_ల శొదిగెను, చెనవుకా = ఆ 

దియుచిత మే ఎందువల్లననగా- ఏను(గుపోను వీధి = అది యేనుగు పరుగెత్తు 
చున్న మార్గము సింహము మెడగంట = రాజువేయు బౌణము, సింహము మెడ 

లో గంటవలె తగులుకొన బోవుచున్నది. (రాజు సీింవాము మెడకు గురివేసినాడ 
న్నమాట,) కాబట్టి ఆ నెలవంక బొణముక్రా = ఆయర చందం బాణమును, ఎవ్వ 

* ఫూ, టీ. చేపట్టి = చేకయిట్టుకొని” శివునితోపాటు రాజుగూడా 

"లేడిని 1భేతయిట్టుకొ నెనా? హ్ రాజు పతీమున *బేపట్టు (జాతీయము) 

మన్నించు. (కప పట్టుకు TO adopt, to patronize.” (జాను) 

4 హాశాంపైనులుకి 



౧౦౮ సారంగధర చరితము ౪, 

రొతయంగలరు! = వెవరు తౌకగలరు! (తాకుట. అసాధ్యమని భా.) [ఏను ('సఫోవు 

వీథి = సింహము మెశగంట, అనునని-ఎదుర్కొన రానిది = ఇెనకరానిది, అను నర 

ములనిచ్చు లోకోక్తులు, ఆలోకోక్సులు పకృతేమున సక్వేము బాను నగుట చమత్కా 

రము. ఏనుగుపోవు వీథికి |సమోగము లభింపలేదు గాని “నీంహము మెడగంటికు 

మాతయు లభించినది. 

చ్వ కుమతి శకుండు sets విడువంగ నెంత ముక్రా 

గమలదశేంబుమో (డి యువకంబునుబో లె. జలించు నాదు డెం 

దము, భవదీయ శౌర్య సముద్మగతపా9వున నుల్లసిల్లి , సీం 

సీంసాము మెడగంటవో లె నభయంబునం బీొండె వసుధ శేశ్ళ రా,” 

విక్ర.-_4-182, 

రాజు మృగమును కొట్టినంత నే పఖువెత్తిపోయి ఆ మృగము శరీరమున 

నాటుకొన్న బాణమును తీసికొనివచ్చి రాజుకిచ్చుట వ్యాధులకు విధి. 

(పకృతమున రాజు వేయు బొణము సీంవామునకు తగులబో వుచున్న డి, అంతే కాక, 

అది మొదలే యేనుగు ఫోన్ర మౌర్షము. కావున అటు పోవుటయు, అ బాణమును 

తెచ్చుటయు సోణోపషృదవ కారి కార్యములు, _అందునలన ఆవ్యాధులు. జడిసి 

తిన్న గా మొగము కప్పింపజిొచ్చిరి; అని తాత్పర్యము. 

చ, అల4వెలయం గజారులహ్ఫాదంతరముల్ నలి నజ్ఞు చేస, సం 

ధిలుతవిం బువ్ర సంఘముల తేజము దూలిఇెం బుండరీకమం 

డలిం జెగటాశ్చె, నిర్గద టడంచె, నెహాా! కరచాతుంగతుల్ 

'విలసిల రాజు నైజగుణవ్మికవముముం గొనియాడనయ్యెడకా, ౧౦౧ 

ఈ పద్యమున రాజు కర్తం... కాజ, .శబ్దశ్లేవచేత చం దవివయ నుర్ధాం. 

తీరము: 
ల. 

మ వా ss ++ గంటు, సా వను ఓగు ఫౌణిపో 

ih Lap న ase? se అ neg ee = కోలం 

స్తే నింంచం నున్: అనన అర్థమీమోశే! . చిబ్రల్ర ్ట్రేట్ర, 
ea] 

సనో Meg = ఎలయణా! ల. 'పరమునను ౨ తలం 



౧. చేట ౧౦౧ 

టీక టా (రజపరము. =) రాజు = రాజ నరేర్మదుడ్డు కరదాతుడీగతుల్ = 

(కీరములను (ప్రయాగించుటయండలి) హస్త చకుత్కా_రములు విలసీఒకొ = పకట 

ముకాగ్కా _వెసెగుణవ్మికమముక = తన వింటినారి పఠా(క్రమమును, కొ నియాడక= 

(లోకము) నుతింపగా, అయ్యెడక్షా = ఈ ప్రదేళేమున (కాజయకణ్యమున) అలవు ఓ 

బెలయక్షా = బబమేగ్చడ గా క త అని భా.) గజారుల హృదంకేర 

ముల్ = సీంసాముల గుండెలను, [ నలినజ్ఞుచే సె కా = చిదుకుచిదువగా కొ స్టైనుః 

సంధిలు + కమిక్రా = సమకొన్న ఉత్సాహముతో, బుక్కసంఘుముల = ఎలుగు 

గుంప్రులయొక్క_, కేజముకొ = పర్యాకమమును (= పొగరును) తూలిచెకా = పోగొ | 

స్టేను పుండరీకమండలికా = “పెద్దప్రులుల గుంపును తెగటాళ్చి౯ా = చంపెను. 

ఇర్హదటు (ఇర్ల + అదటు = ఇట్లు ల యొక్క మదమును, అడంవెక్షా = అణచి 

జేసెను. (జింకలను చంపెనని భౌ 

(చందపరము =) రొజు =చంద్రుడు (“రాజాకు త్సి)యే రజనీపతౌ'ఆమ.) 

కరబాతురీగతుల్ జా కిరణములయొక్క చనుత్కా_ర (పసారములు, వీలసీలక్రా = 

ఒప్పగా, నైజగుణ - మి కెమముకా = తేనరు సహజమయిన దీ ప్తియొక్క్ల విశేవవ్యా 

ప్స్ని, (రాజునకు దీప్తి నెజము “రాజక ఇతిరాజా రాబ్బదీప్తా! గు, (స) కొని 

"విలయంగజాి అని చం[దపరమునను, సరసమైన విభాగము. ఈ సారస్యముషై 

పౌఠమునలేదు (“ఎలయు=కలుగ్యు ఊన్న్ముఖమగు;) శేరు నూని, ‘To increase’ 

బోను) 

ఫ్ పూ fe వేసెలా' = మెర్తేనచేసెను.? 

నలి- నజ్జా చేయుటయనగా, పచ్చడి పచ్చడిగా అక బొడుచుట గాని 

' ఊరక మెత్తన చేయుట) కాదు, 

+ వూ టీ. _శమిక్ = త్వరలో, ) 

రాజు ఎలుగుగొడ్లను 'వేట్లాడుటలో . “త్వర”. యీమిటికే* వ్రా, టీ, కర్తల 

వాళలల్లో బౌచిత్యకు చోలాతక్కువ.. ఇంకొక విశేనము.. వారు “రాజు = 

చంది) స్వరాప్రుంైోన ఛాజనశేందుభ (డు, తనయొక్క... గుణపరాకగేములను = నుతిం 

పంగా, సింవాములగుండెలను . మెత్తనభే నెనూ విటులయొక్క_ గుండెలను మెర్తన 

జూన? అన్నారు, 

రాజనశేర్మద్రుడు. విటులగుం తెలముగూ డా మెత్తన జే సనా ఆపకృత మైన 

శేషార్థ మునకోను. కర్త 'ల్లాజనశేందరిడేనా! 
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యాడక్రా = లోకము (పళంసింహశా, అయ్యెడ క = ఆసమమామున, అల- వెలయం 

గోక్రా = సము్ముద్రఫుటలలు అతిళయింపగా, (చందోగదయమున సమ్మదము లుప్పాం 

గుననుట (_ససిద్ధరు) జారల పృాదంకరముల్ = జారిణీజారుల డెందములను, నలిన 

జ్ఞాబే సెలా (చందు డుదయింపగానే, 'సము[దములు పొంగెననియు , జారిణీ జాములు 

లేమ రవాస్య వర్తనములు బయలగుటచే వెత నందిరనియు, భా.) సంధిలు తేమిక్రాణా 

సనుకిెనుచున్న ర్యా తీియందు, బుక సంఘముల శేజయుక్రా అ నక్షత్ర సమూహముల 

కాంతిని (“నక్షతమృకుంభం తారా? అమ,) తూలిశెక్వా పుండరీకమండలికా ౯ 

(కెల్ల) తౌమరల మొత్తమును, 'తెగటాశ్చెలా = నళింపజే సెను, ఇర్ణ = దరుల 

(=చీశటుల) అదటు-అడ౦ం చెక్, 

ర్ వాలమ్ముల దష్టాకర 
ట 

వాలమ్ముల సెల్ 4సిలసి వాలమ్ములం (బె 
a] 

జాలన్ములం దశగిలినకిటి 

జాలమ్మూల దూంయె నింద్భ)డాలమ్మన(గ౯ _ ౧౦౫౨ 

+ కా, పొంీఎత్తివైచి (= చిమ్మేసి - వూ, టీ,) 
“ఎత్తియేసి (ఫూ. ము) కఎత్తిసెలసి (తంజ్క తౌ, సౌ) కోరలను కత్తులు 

గా చెవ్పీనప్పుడు- “సెలసీ = నరికి అనుట పస. “చిమ్మ వేసి” ఆనుఖీ 

రేమి యుచితము* 

“సెలయుట-_ T౦ Maps to cut. నకకుట. *,.."సెలసి వెంపరలాడు 

జిట్ట'లెల్ల.” మను- 4-16, సెలనీ = ము్పైతో 'తేననరికి.” (బొను.) 
₹ ఇ. పాం “వాలమ్ముల_వే,? (“వాలమ్ములక్షా ఆ తోళలతోను | 

= శీఘృముగ్కా వాలమ్ములక్రా = "పిద్దపులులను, ఎత్తి -వెచి, . పందిగు౦వులు 

దూ టెక = పాటిపోయెను.”? వూ, టీ.) | 

ఎంతే యింద9జాలమయినను, పందులు తోకలతో నే పెద్దపు )లంల "నె త్రీ వైచుట 

అసంభవము. ఎత్తి వెచీ-చే-రేగిలిన. ++ జూలమ్నులక్షా - దూశెక్లా? అనుచోట, 

కే) అను కిరియావిశోవణమును “కైచి” అను అసమా పకకి] యతో అన్వయి౦చుట 

రష్పు. కిటిజాలమ్ములు వే తగిలిన వను పాఠ మసాధువు. 

సౌఠ భేదములు, కనైజాలమ్ముల.” (క్రూ, ము.) కొన్ని వాం, (ప్ర) “4 వేజూ 

అమ్ముల.” (శరుపా) క, =. బెంజాలమ్ముల) (మద, తౌ, పా. 

ఫే కా పొ, జాలమ్ములు (“జాలమ్ముల,? శే,ర,) 
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టీక, వాలు + కమ్ములక్రా (తగిలిన), పెంజాలమ్ములకా - తగిలిన, కిటీ 

జాలమ్ములు = వాడియైన వాణములకు గురియైనటైయు - ఇద్ద పెద్ద వలలలో 

పడియున్న టియు ౫ పందుల గుంపులు, ఇంద్భోజాలమ్ము - ea డర 

పియాగమో (=గారడియో) అన్నట్టు వాలమ్ములకొ = ెద్దఫ్రలులను, దంష్ట్ర 

ఇరవాలమ్ములక్ = తమకోరలెడి కత్తులతో (క త్తులవంటి కోరలతో అన్నమాట.) 

ఎత్తి _ సెలసీ = ఎత్తి సారవేసియు- నరకియు దూ కుకా = పారిపోయెను. 

అలుగుల దెబ్బలుదిని వలలలో పడియున్న పందు లొక్కి_మాటు గా వెల లేగ 

వలలనుచించుకొని పకెక్తుచూ, తమడారి కడ్డపడిన పెద్దపులులను కోరలతో ఎత్తి 

పొరవేసియుం నరికియు చిందరవందర చేసెను, అదృళ్యము చూదుటుకు గారడీపలె 

వింతే గానుండొను, అని, తౌ. 

క. ఆవలం జించుక వెడలిన 

నావలం బోనీక చెంచు లపు డడ్డం "జ్ర 

యావల నుజబుమాడినం గని 

యావలను విభుండు మెచ్చి హర్షము పొంబె౯. (౧౦౩ 

టీక. ఆ వలకా = అవలను;- అవలక్రాపోనీయక = అవతలి! పోనియ్యక, 

చెంచులు, (పందులను) శ యావలక్ష్రా = మెలకువతో, ((యాపి- ఏవ, కు వ్యావహా 
రిక రూపము.) నుటుమాడినకొ = వేటాడి చంపగా, విభుండు = రాజు, +ఆవలను 

== ట్ర నేర్పును, మెచ్చి, వా న్డ్ ము నొందెన్ = సంతోషించెను. 
ధాం 

| ఫూ టీ. “యావలక్రా = బలములతో .” 

“యావిను “ఆవి అనుకొనుట అపరిజ్ఞానము. “ఆవ = బలము అను టీక 

నిరాకరము, 25వ పద్యమున “ఆన = జ్ఞానము” అన్నారు. వారి యిష్టమే 

యిష్టము, 

+ ఫూ, టీ. “ఆవలను = ఆయుపాయమును? ' 

వల ఛించుకొని విచ్చలవిడిగా పరుగెత్తు పందుల నడ్డగింది నుణుమాడుట 

నేర్పు గాని “ఉపాయము కోదు. 

వలను = ఉపాయము చేర్పు? (శే, ర 

“వలను. Arb skill, stratagem-”’ (బా9ను.) 
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చ శ్రషసనుని 'ఘోటి ఫీ సూటివ లె జంగున నాటి పయిం జనంగ6 దా 

రసమయి యుక్క( ee dle క్క_యపరంజిపరుం జిగురొత్తు నాలు వాల్ 

వెసం గొని {8.8 కాం దెగమేసిబడి౯ బడి వేడకు*టు మా 

సిశిపకు పట్ గానయబడె. నేయనం గానం బడంగం జీలిచెక ౧౦౮ 

టీక. శ్వసనుని ఘోటి = (వాయుకేవుని గుగుిము) లేడి, ఘూగేటివ ₹౯- 

= గుజ్జమువ లె, చంగునకా, దాటి = లంఘించి, పయింజనం"క కా వగా పో 

త ఒక్క. శు = ఒక చేప కొడు అపరంజి పపం౦దాూ. ఇగురొళ్తు జా ఖం 

గాకు పీడితో పి కాశించు దున్న, (ఖాది ముప్తీ సంగాగిహ్యతలము, “పరుంజన' 

బరుంజన.? అం. భా, 2-215.) ఒక్క వాలు వాలు = ఒక వాడీ కొత్తీని, వెనకా 

కొని = శీఘ్రముగా త్రీశికొని, తారసమయి = కూడముట్టి, కొంకికొంకికా = వంక 

ర శానుండునట్టి కొంకి ప్రదేశమును (“మడమయంచనలోను. మను6 చార్జి కొంకినా 

దదుపరి బేశమై తేనుచుండు.? ఆం. భో, 9185.) తన చేసి = తెగనరికి, బడికా 

పడి = జెంటుబడి, - శేటికుంటు - మానిసి పరువు, అంట = లేడి కంటుచూపోయి 

నను మనిషి పవగుతో సమానమని లోకమనుట (ఇది లోకోక్తి చేయు కానయబ 

.'జెల్లా = ఈరోజు కనుపడ్డది, అన గాడ అనిచాచువారన గా, కానక పడంగక్రా 

'ఆయడవీ యందు (జింక) పడీ పో వునట్టు, చీలిచెకా. (కర్త. వేటకాడు.) 

చేటకాడొకడు, చంకన వైశెగికిన యొక జింక కొంక్షిని అండిచాపున "తెగన 

రిశెను. తెగిన కాలితో నే ఆ జింక కుంటుచూ పరుగిడబొచ్చెను. జేటకాడు దానిని 

ఇంబడిం చెను. అ దృశ్యమును" చూచిన జనులు “లేడి కుంటు మనిషి పరుగుసమా 

నోమన్న సామెక నిజ మేరమైదనిర్భి తుదకా. కిరాతు డాజింకను కూడముట్టి 

'చంెపిను, అని తౌ. | 

క్ట, భటుడొకయు' పందిపోటున 

వాటవేలికి సూటి వెట్లి పూన యదల్బక౯' 
క 

స్రైశ్తాయలాచవిల్లి ల; (శ్రా ముం)? 

ఛ హింటతిక్టైలాణి (ళాంక్తికాంక్సి: 1 వూ మూ కంజ తా 
as 
Nh a 
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నిక్ ఉదూూ 82 మ్యక్తు మొకం బడ 

స్ో చిమ్మిన జమ్ము (ఓ నాకి యావల నెళె౯ ౧౦౫ 
yp) 

టీక. *రటుండొకండ = కూకుడయిన ఒక వేట కొడు, బొట'వేలికికా = 
బొటవమనచేలికి నూటివెట్టి = మోపుబేస, + పందిపోటునకో = (పందులను 

పొశుచు) కుతో, అదల్పఃా = అదలించగ్కా కిటి = ఒక్షపంద్కి దూటి = 

వేకిదుమికి, ((యూటుటు - rsh into, run swiftly బాను ముక్టైమొ 

సక జా SURES అటు పడంజిమ్మివక = ఈ యిీహేనునెట్టివేయమగా;? 

(ఆది) లొమ్మునాటి = ఆపందియొక్కవక్షమున. గుచ్చుకొని, అకు పైలా 

అవతలి వై ప్రునకు Fes 

చేట కా డొకడు బొటనవేలి మోఫున పంచీ కె పట్టుకొని ఒకపండినదిలిం ద గా , 

ఆది రౌగీకి వాని మీరికి దుమికి ఆ యూహేను ముక్చైతో కట్టివేసెను.. అట్లు 
క. 

పాకాలి? (నూతి కా చొచ్చి” ప్రా, టీ) 

ధాతువు *తూటు) గాని “మాటు? కాదు. (చూ, 98వ పద్యముకింంద.) 

“చాచ్చి అనుటకం కును *మైకిదుమికి అనుట యుచికతరము. వూ, ము, న 

“దూటి” “దూటి' ణా ముదిత మైయుండును. 

(7 సా. తాయి. తాకినంకమాతేిమున రొమ్ములో గుచ్చుకొని 

అవతలికి వెళ్ళిపోవునా* (జాల! తేంజ, పా.) 

*వ్రా* టీ. భటుడు = సేవకుడు? 

భటుడు) అనుపదమునక్కు శూరుడు (యుద్ధవీవుడు), చేవకుడు ఆని 

కెండర్గములు. ( “భటుకు- A s6[vant, or a soldier.” బాను.) మొక్క 

ల్రించి పందిని పొడిచిన భటుడు శూరుడగును గాని సేవకుదుకాడు. ( “కందము 

ఇప్పినవాటేకవ్వి పందిని పొడిచినవాడే బంటు.” అనిలోకో క్తి) సేవకు డనశా పని 

వాడు, “వేవకుడు-A serTant, an attendant చాసుడు- తము సేవకుడైన 

your. obedient servant, ౩0 and 30. (వా 9నుం) 

+ప్రూటీ,_-“పందిపోటునకా = బరిసిచేతను.) 

నిఘంటువులలో *బకిని  “బరిచి” అనుపదములే గాని “బరిసీ? లేదు 

(చా. క ర) “బరిన బకత యనం బరిభు మొప్పు;  బరిచి యీ చపెయనంగ ౬ బరలాస 

గుంతము, (ఆం. భా 2.2117 ) 

ఆశా డ్రి గారు. “విజయి టీకలోగూ డా “తోమర = బరి సీలు) అనియే 

15 



౧౧౪ సారంగధర చరితము (ఆ. 

శట్టుటలో అయో స చానికొమ్ముమోడిక్ళారి గుచ్చుకొని వీఫ్రలోకి వెళ్ళ్ ఫోయెను. 

టిని ఆ తె, 

క, వాతీయులకడ నెజియలమొడ 

ఇక యలవడం బొంచి శునక నిశ రము త్రుంచెల 

బంయలుంగా మురియలులి 

+ నుకియలు లా యన ససముల నుగుము౦చురులన్ , ౧౧౬ 

టీకా శునక నిక్రరము = కల గుంపు, బొతీచులకదకా = కలుగుల 

యొద్దను, నెలీయలయెడ కా = నెస్పైల (= జీలపగుళ్ల) ద్చెరను, పొంచి ౯ కని 

ఇట్టియుండి, * శెల్రీంజఅలవడేజ = పరాక్రమ మేర్నడగా, ఫళములక్షా = కొంచే 

భృను, ఉడుము - ఊందుకులజా. == ఈటుములను ఎలుకలను ((ఉందుపర్మూషి 

కో స్యాఖుః) అమః) ఉరింఅలంగా
 లొ (ఊడుము వున తిగువా ని? పల్ట్వకొనుట్నక్ 

చివరన ఊచ్చుతగిలించి యుండెను) కొరి! లమో, అనక = అన్నట్టుగా. (పట్టు 

కొని + పరియలుగాక్ = వ్రీలిక్షలగునట్ల' ను, మురీయలుంగాక్లా = ముక్క 

లగునట్టుగను, [తుంచెక ౯ చీల్చి చేసెను, 

wa 

అన్నారు. (చూ, పు పు, 199 ) ఇంకొశవింత ;- గా, వారి, టీకల్లో *పందిపోటును) 

“బందిపోటు! గా వొసీనార్డు (చూ. ఫు, 81.) 

భా, వా, = “ఉరియలు గా ((ఊరియలుగా యనకా=టరిగోలయో యను 

జయము గాారారరా లాజరు విలా సాకారం 

నట్లు, ఫూ. జీ) 

విశేవ్యమయిన క అలుంగులో అరసుమ్ష ఉండవలె. అరసున్న లేని “అలుగు? 

క్రియ, (చూ. శ్ర, ర 

త ప్రూః టీ. “నెటి అలకడేక్లా = (కనుముల ఖించునట్లుగా '- ఇది 

యస్థములేనివాత, ఇెటీ = పరాకనుము (చూ శీర) 

పూ. టీ. ఎఎ 6పశియలుగాకా = తునుకలుగాి, 

పరయ యంగా “భీలికి గాని “తునుకి కాదు. గదా హహారంబులం 

దునియలు( బటియలు. ధుముళ్లునె (భార. శేల్య. 2.256,) కకక ప్రకార 

బలీయలు. సేయుచుక్లా. (భౌ. యు, కౌ.) 

(అసలుకు కర్గరంధియ్ములవియ నాత్మ, పతియలుగ6 చాశోటయు.” 

(మార్క౦0-పురాణము. ) 



గ] వేట ౧౧౫ 

శకసె౯ా దుప్పులు డింకవేసె నెలుయల్, గిమెక పులు ల్సెంగముల్ 

కడగా పిక, మనుంబిళ్లు గంతుగొ నె, జంకే కల్చికై, దోశి గటుల్, 

గాల్లో (గా కెనుఫోతు, లేకు లిDిన౯. మెక వృక నాాతముల్ 

గడుతు ల్పీక్కె, గజాళి వొక్క ఇషు డకా స. ముమూాధాళిగ ల. 

ల హ్ 

టీక.మముటిగ్గు = బుశళ్యమృగములుం అడ్డువి, (మను పికి ఏక వచనము) 

కిటుల్ = పందుల, వృశ వొతముల్ = తో డేళ్ళగుం పులు ఏదులు = ముండ్ల 

పందులు, దుమాధూళిగకా = ముమ్ముముమ్ముగా, కెన సెక్, డింక చేసాకా, సన్పైళా, 

కడనొ ప్రెకా, గంతునొ వెజ్లా, బినైల్కా దోకెకా, మడి సెక్కా ఇలిౌక్, మాకా = 

చచ్చెను. కోడుకుల్ = నోఖర్షత్భున ముల్కు. (కడితి, ఏంవ ) చిక్కెక్ = పట్టువ 

డెను. (చిక్కట. TO be caught, be en-snared,’- బాను.) గజాళి = 

ఏనుగుల మొ శ్రము, చొక్కెక = సోలిపడిపోయెను. 

వ ఇప్విఫంబున భూవ లేశ్యుం డ య్యరణ్యాని ననే క మృగ 

వివహాగరూటుబుబ నిరాఘాటంబుగా గీటడంచి త 

చాలించి యెల్లెడలం బెల్లుగాం దెళ్ళిన యిట్టి జంక దుప్పి కడితి మనుం 

బోతు $ కాండగొణియ మేకుపంది కుంచేలు ' గురుపోతు మొనల 

యిన తినుమెకంబులబొందులను శకుంతబ్బందంబులను బొుదుగా 

నొక్కకందువం బో)వువేయించి యందులం బుైదులు సొగయ మృగ 
aoe iti పూరం లాటచంగ యను గతనుంనవపత్తుతతనా-శరవాన్తుతయనాలవాతలు టు ఆం ఖల రోగాల 

eta rea Tians చూ. 

+కాపాంా “కాయను పోతు? 

శకట'కేఫము తప్పు (చూ, 0వ పద్యముకింద- * కా అను”) 

చ “కోలుఫులి నెనను గానెనుపోతు వైన” (భాం విరా. 1-88.) 

(ఫూటీ లో (బుల్ = వకిణములు' అని యున్నది, కాని ఆ పదము 

పద్యములో లేదు.) 

1 శా,ప్కొకురుపోతు.' (కుబుబోతు” వూ. ము.) 

కృుజంబోతు”ను, శా్య్ర్రిగారు “కురుపోతు గా దిద్దినారు. సరిరైమెనరూపము 

“గురుపోతు?. గురు = మృగనిశేవము.” (కే. ర) ' 

కీ, “కాలచిన గురునెయ్యి చేచాంపం జాలినంక్. '(పొం౦డు, 8.817) 

ద్వి, ==గురువులు వా అడి గురు మెకంబులును." (నవనాధ, ఫు, రిక) 



౧౧౬ సారంగధధ చరితము (ల, 

యాధిదేవతాప్రితిగాం జేయు దగుకృత్యంబు సేయించి యెల్లరకును 

2సవూూంఛంబులుగా మాంసంబులు పంచి యిప్పించి యు త్త మంబులగు 

దంతిదంతమా క్రికనికరంబులు వికరంబులయిన కసూరీసంకునుదపంకం 

బులు  భొంకంబులగ చమరవాలడాలంలబులు నాషిగాగోల సకు స్తవ 

స్తువులుః _గెకొని పుష్పరసొది న బుతు పాక నిపుణ పా చక 

రచితమహిత పిశితఖండంబు లఖండంబులుగా నేదిష్టభూమంకలాఖం 

డల మ.డలంబులు బండు వేకు క దెబ్బ మొప్పేం చిన నిష్ట మ్యుఫ్హా 

న్నంబులు సంతుష్ట్రగాం దానును సక లజనంబులు భుజియించి 

య య్యెలమావులకీ నీడల గౌరకౌకి సెపు పరిశమంబు వాయ 

విశ్రమించి యంత నమ్మాహనియో _త్తమగంధర్వుండు వరూధిసిసమ 

న్వితుండై  మంతిపుంగవులు కుఅంగటం గొలిచిచనుదేరం గదలి 

ముంద గంచుకు లెచ్చరించంజెంచుల నవళో కించి పదియైను పద్దులు 

నిలిచి యివ్వనవిశేమంబులు చూడ సభిభావ యయ్యెడు నియ్య 

డవి నుండ వసతియైన స్థలంబు గలదా యని యడ్గిన న య్యాటవికు 

“అయ్యా యిక్కడికి యోజన (తయంబున ఘూరకాంతారంబు( జొచ్చి 

పోవ నొక్కరమ్య స్థ సలంబు గద్ద తత్ స్థలంబునం “ జట్టామడ పెట్టునం 

దామర కొలంకులో కంటు సనిడ తెగక we దదియ 

మధ్వ స్థలంబున ననర్హిదకంబుల ఘనదీర్ధిక 5కద్దందుందొలి సి సితారా 
Frans 

2 కా,పొ,* సమాంశంబులుగా6 బంచి,” 

పంచినడి బేనిని! కర్మ త్యకృ ము టి ప్త స 

తంజ, సా.) 

క శా, సాక లదు? (కస్ట! తంజు పా.) 

4 శా సాంలాోఆమడ వెడల్బున,' (ఆమడ పెట్టున్లి- , రంజు తా. పో.) 

అపడపెట్టూ జాతీయము, . దాని”నెరుగ ని 'శాశెవరో పు 

MEE న. 

“కదు. తంట కళ 4 గ . 1 

ia pT SE tlie ye 



౧. చేట గి౧౭ 

ములు *విహరించిరని పెద్దలవలన వినినారిమని విన్నవించి దానికిం 

J చెటుచుం ” జనం జని నుఖ్యమార్హంబున, గాల 
లు లి ౧ 
టీక. భూవరేణ్యుండు = "రాజు, అవ్యుర ణ్యాని౯ా నూ ఆగొప్పఆడవి 

యందు ఆనేక. **బులక్రా = పెక్కు_జాతువులయొక్చొ_యు - పక్తుల యొక్కయు. 

సమూవాములను, నిరాఘాటంబు'గా = అడ్టములే కండా, గిటడంచి = చంప్కి 

ఆఖేటవిహారంబు = వేటసంచారము, చాలించి ఎల్లెడకా, సెల్లు గాకా - లే9ిల్లీనకా 

మిక్కిలి గా చచ్చిన, ఇజ్లికెడితి = కణితి (శేకర్గ్లమృగమ్ను, మనుంబోతు = బుళ్య 

మృగము, (= ‘The Gayal, cominonly called Bison’ = చెను.) 

గురుపోతు ఇఒ గవయము, (అడవి ఆవు- అన్ని బోను) మొదలైన తిను, ..లను = 

తినదగినమృగ ములక శేబరములను, శకుంతబ్బందములక్రా = పక్షుల మొరగ్తములను, 

పొందుగాకొ = చక్కగా, ఒక్కాకందువకా = ఒకచోట, పోివుకేయించి; 

ఫుళిందులు _ సొగయకొ= చెంచులు అనందమున చొెక్క_గా, మృగ. ..ప్రీతి గొ = 

వేటనుర మీంచు కాళేడు మొదలగు వేలుపులకు పీగితి ముగునట్లుశా, చేయదగు 

కృత్యంబులు చేయించి; సమాంశంబులుగా = సమభొగ ములుగా.- దంతి. .. నంబులు=ా 

ఏనుగుదంతములయొక్క_- ముత్యములయొక్క_- మొ త్రేములు, _నికర౦బులయిన = 

శేక్థములయిన, కస్తూరీ, + .కంబులు = కన్తూరియొక్క- జవాదిరయొ క్క. పంక 

ములు, (బుగదపాకముశా నుండు పచ్చికస్తూరియు జవాజియు, అన్నమాట,) 

చమర..,లంబులు. = చమరమృగములతోకల (= సవరముల) యొక్క. సమా 

పాములు, +. కైకొన్వి-- చేదిస్థ , . లంబులు,-=- చేదిస్థ = ఆయరణ్యమునకు మీ 

క్కిలి సమో పమయుననున్న (“చేడిస్థ మంతికత మమ్,’ అమ.) భూమండలాఖండల = 

*ధరణీందు)ల యొక్క. , మండలములు = సమాసములు ప్రవ్పరస ఆది = తేసి 
తా 

యోదలగు- (మకరంద! ప్రహ్నరసః, అమ, ) బహుపడార్థంబులును, ఫాకనిపుణ. .. 

ల గకార 

రకా పొ, వివారించుచుందురని.? (విహరింప్రుచుందుకని ఫూ. ము) 

“వివారించిరని” తంజ. తా, షా, సాధువు 

7 కా, పాజనణన? (జని చని? తంజ, తా, పొం 

కత్తోవ పెట్టుచుంజనం, జని? అనియుండుట యుచితముగ జా? 

* పూంటీ.*భూవలయ జేచేందుల యొక్క. 

ఆఖండల = ఇంద శబ్దములు దేవేం(ద్రబాళకము లయ్యును-. “భ రాఖండ్ 

లు(డు- ధరణీందుడు, ఇత్యాది స్థలములలో శేనలనుధీపతి వాచకములే. కావున 



౧౧౮ సారంగధర చరితము 
[ఆం 

ఖండంబులు ూ పౌొక ని ప్రణా వంటజేయుటయం
దు శేర్పరులయిన, సొదక = వంట 

వాండ్ల చేత, రచిక=త యాకు శయ
బడిన, మహిత గైేస్ట్రమైన; ప్పీ శిక=మా౦ సము యొ

క్క 

(కకికం శరసంమా౦నమ్.?
 ఆమ ) ఖండంబులుకా ముక్కులు, అఖండములు

 గా= సమృ 

స్ట్గా, నిందు చేడుకలణా
 = మిక్కి_లిటముతో , శెచ్చి, ఒస్పించినక

 = అర్చింపగా /్ 

ఇన్ట మృష్ట అన్నంబులు = ఇష్టమైనట్టీయు - పరికుద్ధమైనట్టియా- భోజనప దార్గ
ములు , 

(:నిర్లీ క్షం శ్లోధికం మృస్థము
.” అను) ఛుజియించ్వి-- ఎలమావల  కీీనీడలక్రా = 

గున్నమామిడి చెట్ల నీడలందు, పరిశే)ముంబుపొయోకా = అలసట తీరునట్టు, నీక) 

మించి = సుఖముగాను౦డి; అమ్మహనీ యో క్రమ గంధర్వు(డు వుహానీయ = 

గొప్పదియు, థ్ త్తు = శృస్థమును.. అయిన, గంథరము (= గుజ్టము:) కల 

వాడైన, ఆరాజు, (“గంధర్వ వాయ సైంధవ సత్తమః ” అమ.) పరూథినీ సమన్వి 

త్రుండై = శనలతోగూడి, (వరూథినీ బలం నైన్యమ్. అమ.) అని యర్థము = 

నువానీయుడునుం- ఆ తృముడును- అయిన ఆగంధర్వుడు, వరూధిని యను * గంధర్వ 

కాంతతో కూడి- అని అర్థాం.) కుటంగటకా = చెంత కంచుకులు ౯ అంత ఃపురపు 

శావలివాండ్లు, (సౌవిదల్లాః కంచుకిన స్థాపత్య భానినాక్చీక
ే? అమ్మ ఎచ్చ 

కించ్రకొ = “హోచ్చరికలు ఇప్పు చ
ుండ గా పొిద్దులు = దినములు, వసతియైన 

స్థలంబు ౫ ఫ్రైకర్యముగల చోటు, ఆటవికులు = ఇంచులు, యోజన త్రయం 

బునకొ = మాజామడలదూరమున , ఘోర కాంతొరంబు = భయంకరమైన ఆడవి, 

కలదు ఆమడ పెట్టునక = ఎటుమాచినా ఆమడ చెడేల్పున, తానుర-కిొ లంకులు= 

కొలనులు, భృం-గారవనము
లు, ఎడతెగక = ింపులేకండో, ఉండును; అనర్థ్రి ద 

ei 

maul 

Dae WE 

ఆపదములకు “ధరాగిపతీః భరణీపతి, అని టీకవాగియవలెను, ఫూ. టీ చారి 

తత్త్వము తెలియదు, (చూ, పుట, 42. “ధరజీకశేందూోని.) 

* పూ టీ-ావరూథిని యను నచ్చరతో ’ 

వరూధిని గంధర్వ కాంతే గాన
ి అచ్చర కాదు. అచ్చరలు, గంధరు(లు భిన్న 

జాతులు, వి చద్యాధరోప్సరో యత్ష
రమోగంధర్వ కిన్నరాణి (అమల) 

“యథావిబుధ సద్మన్యపృర సోనామకన్యకో 
స్పంతీతి తాసాం చతు గ్గశకులాని; 

తాభ్యాంగంగనై వః సహా కులద
్వయంజాక మ్; ఏవ పేళౌ స్యేకళ్

) చతుక్టళీకులాని.” 

(కాదంబరి). 
“సి శమలలోవన, కిన్నరాంగనవె నీవు 

నీవు గంధర్వభామే నీలజేణి? 



౧.] చేట ౧౧౯ 

కంబుల- ఘనదీర్ధిక = శేన్దమెన నీరుగల నడబావి, క్యు = కలదు; తోవ 

వెట్టుచుకా = దారిచూపఫుదు చనకా = చెంచులుముందు నడవగా నని” 

(కర్త రాజు) 

సీ 4కను మాయం జని సీతణానకు 1కాకాసురు 
కనువమూయంగాం వాటికొనిన చోటు 

తలశెక్కు *అవలపునం దగులు శూర్పణఖ ము 

క్కు_ను జెప్పల్ 1 రాపొడి కొనిన వోటు 

పరివేవం వెన చందిబెబము వోలె 

గుడి వాసి జానకీ నిడిదిన చోబు 

కుహనా మృగ నిశాటు గహనాధిదేవత 

ష్నుర క్తి బలిమి చ్చివట్టిోటు 

గీ. గనుొని విభుండు, రామలత్ష్ముణులు ధర్మ 

సాధువులు విస్ణుమూర్తులు సంచరించి 

సార రీపుణ్యమగు నర ణ్యానిం జూడం 

గలిగెనని సంతసిలుచు నావలం జనంగ, ౧౦౫ 

“ 
గ 

అప్పరన్ శ్ర్రీవె నీవు బింబాధళోస్టి? 
రమణి, నీవు విడ్యాధగ రాజ సుత వెళి (కాశీ, 7_169,) 

గంధ ర్వాప్సరశళ్ళ్శబ్దముల నభేదముగా వాడు వాడుకయున్నను టీక లువోయు 

టలో మాతే మ ట్ల భేదము గా అర్థముచెప్పుట సరికాదు. 

4 పాఠాం _కనుమూయంజనిం నురుగనుమూయ(?౫ా ఏ 

Yకాపా. కొకాసుకుగను మాయయా. (“కాకొసురోక్రా, కనుమా 

యక్షా = కన్నుపోవునట్లు గా, పౌటికొనిన = సరిచేసిన,” అని వూ. ట్రీ) 

కన్ను పోవునట్టుగా సరిచేముట యనగా అర్థమేమి? 

*శా, సా, వలపు నాందగులులి 

వావిళ్ళచారును ఈపాఠమునే గహీంచినారు కాని సరికాదు, “వలపునం 

దగులు అని సరియైన పాకమ్ము ఖా. ము నను, వారిక పితు లలోను ఉన్నది. 

f క. పొంరాపాడుకొనిని (=కేయించుకొన్ని పూ, టీ) 



౧౨౩౦ సారంగధర చరితము 
[ఆ, 

ట్ _-(ఈపద్యమున “పద్ద చరణములలోని 6పూటికొనిన మొదలగు క్రియ 

లక్ కిగ్గలు రామలమ్మణులు.-)
 కనుమవూయకా చని కా శ్రండికగపడకుం ణా- మాయ 

గా పోయి, రీక్లక్ర' (వెనకు = సీతను నోటితో దీరిన, కాకాసును-కను = శెనె 

సుళనిమొక్కోకిన్ను. మాయం గాల పాటికొనినవోటు = పోవునట్లు గా వేసిన 

ప) దేశము, (పాటికొను = సరివేయు; శ. ర) ఆపి) దేశమున రాముడు కొకాసు 

రుని కన్ను పోగొట్లినాడని, భౌ. 

కీశ్రారాములు చి(త్రకూకీమున నున్న కాలమున నొకనాడు రాముడు సీత 

తొడ పె తలనిడికొని న్నిద్రించుదుండ గా కాకా సుకుడువచ్చి సీతే
వత్ష' జయమును గోటితో 

వ్రీశ్వనియు, పతికి విదాధంగము కలుగునని ఆమే చలింపకుం జెనని ము, పీదప 

రాముడు మేలుకొని ఆ వృత్తాంలేమును కలిసికొని ఆ యసురునివై నొక దర్శపుల్లను 

మంతి)ంచి దైవ గా దానిచే వాయసుకుని కన్నొకేటి చూఫువెడి నిరుపయోగ మె 

ననియు, రామాయణకథ (అయోధ్య - అధికపాగవస్ట. ౯౬.) 

తలశెక్కు. వలపునకా = పట్టరాని కవుకమున, తగులు = తేగులకొ నిన, 

శూర్పణఖ = చుప్పనాతియొక్కృ; ముక్కను = ఇవుల్ * రాసాడీ = వేధించి, 

కొనినచోటు = వారించిన పి] జేశము, 

శూర్బణఖ, కన్ను పరగ హీ ౦పవలసీనదని
 రాముని బౌ ధింపగా, రాముడు 

లమ్మణుని చేత దాని ముక్కు. చెవులు కోయించెనని, కథ. 

సపరి వేషంబైన = పరివేనముతోకూడిన చందంబింబముపో లక్ = వంది 
నాల

ాల 
యనా 

“శూర్పణఖ కావలెనని కోరి ముక్కు. చెవులు కోయి9చుకొ సి ననుట కథకో, 

స్వభౌవమునకు కూడా విరద్ధము ఎ రాసాడుట ననగా దలపట్టి బాగించుటగాని 

(కోయుట కాదు “కేయించుటి కానే కాదు  గరాపాడు - TO plague, 

torment. వేధించుట” (చౌను.) 

7 వూ. “టీ చెనకు = అంటీన. 

(చెస్? అనుకిగయ “అంటి” అనియే శొక సోరు-పల్లు మొదలగు వానితో 

నిరుటు - నొక్కు ఓ, అను నర్థములును కలవు, (చూ. శే. రు) 

పీ 6ఏవ్రన్నెకాని కీ లావణ్యవతి నోటి. 

వ. వేవకులు కళలూర€ చేయునొక్కొలి.
. (ఈ. శాం 4-134) 

| 3 నకలు బోట్ల నొక్కు.లు- , (ప్రకృ
శేమన గోటితో గీవట ఉచిత 

మయిన యర్గము, 
sig 
Mrs 
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మండలమువలెె గుడివాిసీ = చుట్టును గిటుగీ ది, జూనకికా, ఇడినచోటు= ఊంచిన 

ప్ర చేశము. 

మాయ లేడియైన మారీచుడు రాముని బాణము తగిలి పొంణములు. విడుచు 

నప్పుడు హో! లక్ముణా!? అని పెద్ద కేక చేసెను. ఆశేకరామునిదే యని భ్రమించి 

సీతే, రామునికి సానుపడుటకు లక్ష్మణుని పొమ్ము వెను. లక్షుణుడు మారీచుని 

మాయశచేన్ల ెరిగినవా డైనను, నీక బలవంకము మొడ” పోవలసీవచ్చెను. అట్టు పోవు 

నపుడు, సీకచుట్టును గిటుగీచి అమ్మా నీవీగీటుదాటిరావలను. ఇది రాతను లుండు 

ప్ర) చేళశము- గీటుదాటితి వేని అసౌ నూయువచ్చును అని ఇెప్పిపోయె”నని గాగ. (ఈ గాథ 

రామాయణమున లేదు.) 

కుహనామృగనిశాటుకా = మాయామృగమయిన రాతమసుని = మారీచుని, 

గహానాధి దేవత కుకా = వనదేవతక్కు అనురకి,కా = ఫీీతితో, బలియిచ్చినట్లిచోటు, 

(= మారీచుని వధించిన పి జేళమును): కనుగొని, ధర్మసాభువులు = మిక్కిలి ధర్మా 

తులు, విష్ణుమార్తులు = విమ్ణస్వరూ పులు, అయిన రామలక్ష్మణుల, ఈప్రుణ్యమగప 

అరణ్యానికా పనికి మయిన యామహారణ్యమున ((మహారణ్య మర ణ్యానీ”, ఆమ) 

సం దరించినవారలు. (ఇట్టిపావనస్థలములు చూడంగలిగనవి, సంతపసిలుచుకొ - ఆవ 

అయినంగజ్షా = అవరీలికిపి గా, 

గీ. అరిది యావనులు సరసు లనలి పెనంగి 

యెనసి శాఖోపశాఖలై యింపు మోతే 

పాబలి తామరతంపరై పరిఢవిల్లి 

యెవుటం గన నయ్యె 4ఉహాసనపదము లగుచు. ౧౧౦ 

టీక, అరిడియా = అవూర్వము అయిన, వనులు = వృతువాటికలును, 

సరసులు = సరస్సుల్నుము అనంగిపెనంి = ఒండొంటితోచేకి, (సరస్సులును = సర 

బ్బులచుట్టు చెట్టును, ఉన్నవని, భొ.) ఎనసీ = ఒప్పీ, కాభోపకాఖ'లై - ఇంపు 

మాటే = పరంపరా భివృగ్ధిని చెంది, మనోజ్ఞములై, పిబలి, తామరతంపరె = పరిఢ 

విల్లీ = పరస్పరసహాయమున బలిసీ ప్ర క ల వాసనపదములగశుచుకా = నివాస 
అ ర య క త త క డల TIN OE 

+ శా పొ. “వఃసనాపదములు? (“వాసనాపదములు = పరినుళష్ణాన 

ములు ._ నివాసస్థానములు?, అన్కి వూ. టీ) 

16 



౧౩౩ సారంగధక చరిత్రము [e.' 

మునకుదగిన స్టానముతై , ఎెదుకీకా, కననరమ్యెను = కనబడెను, 
3 

శాభోపకాఖలనుటచేత ననవృ కములు, కొమ్మలు - కొమ్మలకు రెమ్మలును గా 

శ 
౯ 

వన రిలిన వనియు * తామగతంపగి చునుట వేత, సగస్వులలోే తామర. దట్టముగా 
wt Cn 

3 ఓ |. 

4 
= 

అల్లుకొనిన దనియు? “వాపనపదరు? లనుటువేశ, పహ సమృగన్దిజేత వృతుములును, 
# 

కశమలవండములనేక సరస్సులునుసుజ *ననలకో నిబయను లయినవనియు , సారస్యము+ 

గ 

అ$ిద్రి = ఆశ్చర్యము; యొవనులైా బిల పొ) యమముననున్న వానను, సరసులంా. 

రఫీకులును. ఆయిన జనులు ((త్ర్రీలును ప్రురుషులును) అనంి పెనయి = ఒద్షకతో' 

ఎని = కలసీ మెలసీవర్తంచి, (ఎనయాటూ గతియందువూడుట. ) శాఖోపళాఖంలెజు 

పెక్కు తెగలుగా శరక్పడి, ప్రబలి, తామకనతంపరై = కటుం బాఖివృన్టిని గాంచి, 

పొసనపదము లగుచుకా = అతిన్య భ్యాగ కు లకు నిలువదగిన స్థానము,లై, కననయ్యెను; 

అని అర్థాంలేగము. 

క, ఆతావృ లపుడు గంధవ 

శీతల నాథుండు సన్నుతించుచు బలసం 

ఘూకము దిగు మని మెల్లన 

నాతలి కటు పొదభారియై చని హంతక". ౧౧౧, 

Pe 

న ee te in THOR RI 

అతనా. 
లం. 

వూ. ము ప్రకారము శ్యాన్ర్రీగారును, వారిని బటి యితసులును-” “వాసనా 

పదములు అనియే అన్నారు. కొని, ఆ కారాంతమేన “వాసనా? శేసయునకు “నివాసి 

మను నర్గము లేదు, నివాసమను నర్ణముగల వాసన శబ్దము అకారాంతనపుంసకము, 

అనప్రుంసి ము *వాససని (= గంధము) ఆను సర్ధమునను వర్తించును. “వాసనమ్- 

Perfuming, scenting. Dwelling, abiding. An abode, a dwelling” 

(ఆప్టే, 
వూ ట్రీ __ “తామురతంపర = అభివృద్ధి (కోటుంబాభివృద్ధి అనిధ్వని )) 

సరస్సుల పక్నేమున, “అభివృద్ధి” అనిచెప్పుట తప్పు. సరస్సు లభికృద్ధి చెందిన వనగా 

ఒకటికినాలుగుగా చీర్పడినవని యర్థము. (పక్ళతమున ఆర్గీమది కొదు. సరస్సులలో, 

తామర విస్తారముగా “పెరిగిన దని (పకృళాస్థము. 

ఫ్రీ *ఠనయిల్లు తౌొమర తంపమై మెజయ సం 

 షన్నలినాటీ, గాధపున్నవోటు?. (వసు, 8-165.) . 

అటక వివరములకు వ్యాఖ్య 'యాచునది,- 



౧] వేయు ౧౨౩ 

టీక, = గంధవరీఠకలనాథుండు ద గబ, (Mays = భూమి గంధము 

కలది యాని న్యు పృథిపిక్ గంధము గుణము. పృశవి, ఆప్ట, తేజస్సు, వాయువు, 

ఆకాశము, అను పంచభూలతములకున్సు వరుసగా = గంధము, రసము, గకొపమ్ము 

స్పర్శము, శబ్దము, గుణములు ) ఆకావ్రులు. సన్ను తీంచుచుడా జ ఆపి దేశములను 

మెచ్చుకొనుచు, (ఆసువాసనలను మెచ్చుకొనుచు, అని, ఆం. గంధవతీ నాథుడు 

"కావున, (తావులను= లి గంభ్రముబమ , నుతింమైనని శ+పూరస్య ముం (ఆక + తౌవ్సులన స్ధల 

ములొప్పును, తౌవ్రులనా వాసనలకు కోస శివా, ఆ, సం. నానా. 2.) జల 

నంఘాతీముక్లా ౯ సేనాసమూహముమ్మ నగుళుని = విడియవలసిన దనిచెప్పి, ఆకలి 

జొ = బవకలి ప్ర కేళమునకు, సాదా ౨ చని = కాలినడకనపోయి, బం 

స్స మగుమూపఫ్రల నవం పమరుమూావు అరుదైన 

భ్ 
# 

బా మాసిక పుసిగుం బా “మానికపుకిలా 

కా వికొ న్నన చట్టు గ్రేవంయనరం, 

పట్ర ఎభంగంబులు పదివి సెల్లు, 

గోన క ఫోకనదంబులం జరించు 

రాయంచ జక్క వరవము 'లెసలో, 

నాకాశనుచిం “గరు నాకాశగంగత్రో 

నీకాశ మై వారి నిండీ తొలత 

గ్ మొలక లె మ్మైెరకూనలు +పొలమయ సలయు 

4 ఈ సారస్యము ప్రా. ట్ లే లేను, 

| శా. పొ. “కొగిన్ననపట్లు? (“అప్పుడే వికసీంచిన పువ్చములుగలిగిన 

స్థలములు = ప్ర్మ ట్రీ) 

ఫూ- ము, నను, తేంజ. తౌ, ప్వితిలోన్సు “చెట్లు రసిక. బావిప) 
కన 6పుస్పుములుగలిగిన స్థలములున్న? వనుటకం కు, సూలశచెట్లున్న వనుట - సమం 

లై కా. పొం వెలయ నొలయి ((జెలయక్లా = ఒప్పుగా పూ టీ) 

'వెలయక్షా శాఒప్పగ్యా అనవచ్చును గాని “ఒప్పుగా? అనవచ్చునాకి వూ 

అమ్ము 'నన్సు శంజ, : ప్రతిలోనుగూ డా, “కూనలు. వొలయ వెలయు అను పాఠమే 

యున్నది. 



౧౨౮ సారంగధర చరితము (౪. 

*దేవనిరి కే మునటి డిగియం గని 
= మ ౧ 

ది యగణిత విభవముల్ బెజరిలలో 

రాజు మంత్రలు. చాను హర్
ష ంబుతోడ ౧౧౨ 

టీక... మరుమావుల = రవంబు == మన్మధుని గుట్టముల ధని (= చిలుకపలు 

ఘలు.), అమరు == ఒప్పుసట్టి మావులు = మామిడి చెట్టును, (క, *మావులనం దగు 

వాయములు, మాన్సలనం బరేయు నామ వుహిజంబులు అం, సం, నానా, 2.) 

శావి - కొిన్ననవెట్లు = సుగంధముగ ల కాంత కొత్త వూలచెట్టును, శ్ర్రేవకాం 

తనరక్రా = ఒడ్డున నొప్పీయుండ గా; * పా
గమానిక పు = పిమాణింపదగిన , అనగా 

శ్రస్టమైన, నిగ్గు = కాంతిగల, పా్రమానికపు (పత 4-మానికవు) శిలాపట్ట = 

పలకలవలె చదునైనవియు _ "శేష ములున్నునైన మౌణిక్యములత
ో కట్టబడిన భంగం 

బులు = మెట్లు, పరిడేవిల్లకా = ఒప్పగా; కన, .బులక్రాః=కేనల్ = ప్రకాళించు 

చున్న, అంబుజాతే = క్రమలములయందునుు కోకనదంబులజ్లా ౫ (ఎజ్జ) కలువలయం 

దును, చరించ్చు రాయం. +. వములు == రాజహంసల యొక్కయు, చక చాక నుల 

యొక్కయు, కంఠధ్యనులు, ఎసంగ లా=తఆరతిశేయింప గ్యాలంకాశరుచి
క శేరు = అల్ల 

ఇల్లు (ఫూల) కాంతిని పరిహాసించు (చు); ఆకాశగంనతో౯ా = అకాశగంగ(లోని 

యుదకము తో, నీకాశమై = సమానమై, వారి = నీరు నిండి, తొలశకా = తొన 

క్రగా; మొలక తి మ్మెరకూనలు = అప్పుడప్పుడే బయలు'వెడలిన మెల్లని వాయువులు, 

ఫొలయకా = వ్యాపించుచుండ గా, దిగ్షి = దిగి (అక్క_డనిలిచి, అన్నమాట.) 

వ అ ల ల న. 

+ఫాళాం,._  దేవనిర్మితే మైన దీ శ్రేవయనుచు దిగియగని తద్విభవములు.” 

(శ్రా, ము 
* వూ, టీ. “పోమానికపు నిగ్గు = శేన్థ మైన మాణిక్య కాంతిని, 

(1) పము = పజిపుచున్న, (శ) ఆనికవు ఆ సంకేనగల. (8) శిలా = రాతి 

యొక్క = పట్ట జ బల్లల యొక్క = భంగంబులు = చుట్టు. 

క సోముట యనగావూయుట, “పజప్రుటికును శష్టూయుట యను అర్ధము 

న్నది. కాని మెట్లు మాణిక్యకాంతిని జేనికి వ్రూయుచున్న వి 

(2) “అనికఫు= సంకనగలి అనుట కాకర మేమి? “అనికము) అను 'పద మొకటి 

భాషతో ఉష్టదాశీ పఏసిద్ధనిభుంటువులలో నా కగభడలేదు. ఎందుకువిస్తరము!ే 

ఈన్నాల గ ఫే ర సు స్ట స కన శక వణ సట. కర్తలు తప్పు తోర్సివలా 



థ్. వేట ౧౨౫ 

ఆయరణ్యమున రాజొక బావినిచూ చెను. అది చేవతలునిర్మించినదిగాని మాన 

వులు తంవ్వినదికాదు- దానిచుట్టు ప్రక్కలను చిలుకలతోనిండిన తియ్యమావిడి గున్న 

లును. కమ్మని సుగంధములను గుబాళించు పలురకముల వూలవెట్టును, మనోహర 

'ముగానుండేను. జెడలువుగలిగి చదునైన పెద్ద పెప్ట మాణిక్యములే మెట్లుశాగలి 

అభబావిలోని నీరు, రలు స్రానున లె తెల్లచె, ఆ కాళీగంగాజలయు కం టును స్వచ్ళమై 

యుండేను. ఆందుగల కమలములలోను కలువలలోను చేకయున్న రాయం చలును 

జక్క_వలును చేయు ళీస్టములు విననింపు గా నుండెను. ఆసమమయమున చల్లని మెల్లని 

పీల్హవా యువులు se డను, అపొదేళఫు రామణీయకమునకు చార్జి ంచుచు రొ 

జక్క_డనిలిచెను. తౌ. 

వ. ఇప్విధంబున నయ్యవనీవిభుం డమ్మహనీయస్థల శృంగారం 

బున కత్యంత సంతుష్టాంతరంగుం డై యచ్చట విశ్రమించి త త్తద్వి తే 

వంబు లప్పటప్పటికిం గనుచు వనవిహారంబు *సలుపు చున్న యెడ. 

(8) “శిలాపట్టు భంగములు అను పదమునకు, శిలా = రాతియొక్క పట్ట = 

- బఖ్ఫ్టలయొక్క , భంగములు, అను టీక మిక్కిలి వింతగానున్నది 6 శిలా హ్టుమన గా, 

'రాతీపలక = పలకవంటిరాయి. *ళిలాపట్టక్ (1) A flat stone for grinding 

«ete (ii) a slab {of stone) used as a seat. (ili) A stone 562." (ఆఫే) 

శిలా పట్టి నును పలుకుబడి కొక వ్యములయంమన్న బే, వా 

(1) “ఏపా మే మనోరథ్షపియతమా సకుసుమాస్తరణం శిలాపట్ట మధిశ 

యానా.) (శాకుం, 8 అం.) 

శిలాపట్టం = పాహెాిణఫలకమ్ ,- (మృత్యుంజయటీక'.) 

(2) “నికవపాపాణపట్టనిభం బయిన నభస్ స్థలంబున, క్ష (శృం, నె, 2- శిర.) 

నికన సామెణపట్టనిభంబు = ఒరగంటి జటకుంటేది. (సర్వంక హౌవ్యాఖ్య. 

(8) “వంపుడు గట్టయగు కిలాపట్టంబు మెట్టి నిలిచి” (కాళి, 5.169} 

రాతీపలకను “రాతియొక్క. బల్లి అనుటయు, బల్లలవంటి రాళ్ళతో కట్టిన 

మెట్లను, “రాతియొక్క_. బల్లలయొక్క మెట్టు) అనుటయు, తెనుగువారి "లెను 

గనుపీంచుకొనదు, 

“ఈ పాలా కీసలుపుచు, వినోదపు సంగంబులం బొర్పిద్దుగడపుదుండె; 

నంత నిక్క.డఎ-- 
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టీక. అవనీ విభుండు = రాజు, అమ్మహనీయస్థ సల ఫృం గారంబునరు ౯ = 

గాప్పగొ కొనియాడదగివదియైన ఆప దేశేముయొక్కె. అంద చందములక్రు అత్యంత 

న ఇ  మిక్కి_లీ తనిసిన మనసుకలవా డై, విశ్రమించి = 'అలసతు 

కీక్చకొని, కక్ తర్ విశేషంబులు = అ మావింతేలు, కనుచు, వనవిహారంబు సలుపు 

చున్నయొడళా = వినో దార్థమటునిటు తిరుగుచున్న సమయమున, 

పావురాల సందెము .__ 

క. సారంగధరుయు లీలా 

సారుగధరుడు సాథుసంస్తుత్యనయా be 

ఇారుందను ఫర్శమర్శవి 

బుకుం డఫు డుబుసు పోక సమ్ముదలీలకా ౧౧౪ 

టీక. లీలా సారంగ ధకండు = లేనూవిలాసమున చందుడును, సాధు. ** 

కండు. సాధు = సెద్దలచేకే ; సంస్తుక్యే = కొనియాడబడదగిన, నయాచారుం 

,డు = న్యాయవర్త రసము న భర్మ, = .రు౦డు = ధర్మ రవహాస్యముల యొక్క. 

paces కలవాడును (ధర్మనూక్షములను పరిశీలించి గహించు స్వభావము 

. కలవాడు, అని, భో.) అయిన, సారంగధకుండు, ఉబుసుపోక = పొచ్చుపోక, 

సమ్మదలీలకా = ఉత్సాహముతో. 

గ్, పారువంబుల। బన్సైడి వారి బీడి 

జయుద్దపిడి రన్నునిన భృత్యు బొకనిం బట్టి 

పదుగు ర శ్రేణి బడిబడిం బాటు తెంచి 

పులుయగలను చెరు నుచు వారి విలువ, నపుడు, ౧౧౫ 

టీక. పారువంబుల క్రా౯ాపావురములను , (వర్షవ్యత్యయము, ఊ,.మరకఠముా 

సురఠేకము = మకరతీము,) చీరి = పిలిచి, ఉద్దవిడి౯ = త్వరగా,” 'ఫులు6 

గులను = పిట్టలను. 

* శా.పా,ఊడ్డవడి” (ఉద్దవిడి, ఫూ. ము; తంబి ఫాం) 

. ఉద్ది. తో “వడి? కూడనియెడల  “శీఘముి అనునర్గము రాదని శోబోలు 

(బిడి న్ వడి? గా దిద్ది దిద్దినారు. esr Wal యన్న ను “కిఘరముి 

అనియే" యర్థము (యూ శ్ర న. 'ఇాట్ర్రీగా  కబలువిడి ని గూజ్యా ఇమే 

(బలువడీ? అఫికిద్దియాస్నా మ పొరపాటు, 
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చ జలుం గగునాభినామములు, చెపలగందము, లోరపాగలు౯' 

' పలిపపుచేల వింతవలెవాటులు, లాలపలు, రావి రేకలు, 

“గలిగిన (గుజ్జహూపరులు కంబడిచింపులు నీలిపాత లీం 

కలుం దగు పారువంపుయు కిక భ్లానివచ్చి ఈుమారుసన్ని ధిక్ ౧౧౬, 

ట్రీక. = *జిలుయగగు నాఖినామములు జు సన్నని కస్తూరి నిలవుజొట్లు, సీత. 

పాగలుక్రా = వంకరతిలగుడ్దలును, వలిపప్రుచేల = సన్నని కండువా, కలిగిన, గుజ్జు 

రూపములు = పొటియా కొరములు కలవా, పాగువంప్రుప్రటి్య బల్ = పావురాల 

నుంచుబుట్టలు. - 

క, మేలైన లకోరీ లొ 

గెలు బవతీలు పల్లటీల్ +పక్కువ టూ 

చీలుం బక దార్లును గూ 

కీలు ననెకుజేగులం దగిన పార్వములక్ ౧౧౭ 

టీక. = లకోరీలు ఒడ్దీల్కు పదతిలు, పల్లటీలు, పక్కుువలం, ఊంవీలు బక 

దాగ్గు, కూకీలు, అను, ేయలందగిన = పేరులుగల్న పాగ్వుములణా = పావక 

[ళా పొారగుజ్జమాపములుి (ఇది ఫూ. ము. పొ.) “గుజ్జురూపరులు 
అని కే౦జ. పా, 

eee అనాను నాను. 

నిజానికి పావురాల బుట్టలను కొనివచ్చీనవారు 6గుజ్జురూపములు కలవారు! 

(= గుజ్బారూపరులు) గాని శేవలము కగుజ్జురూపములు కావు. 

* పూ టీ _ కజిలు.,మయులు = దట్టమైన కన్తూరి బొట్టును.) “జీలుగు= 

దట్టము అనుట గొప్ప పొరపాటు. “జిలుగు. డట్టమనకు విరుద్ధపదము 

(Antonyam).— “జిలుగు = Fine, delicate, weak, thin’. “దట్టము= 

Thickest” (చాను) 

+ కాపా, పక్కు. వలుక్రా జీలు” 

వూ, ము. నను శ, ర, కోను, “ఒడ్డీ అను పదముకి9ింద, నూ. ని* 

లోను, సాఠకమియేయాన్నది. కాని “జీలు సరశాదియో పరుషాదియో?. పళ్ల 

వచనాంఠతమో? బహునచనాంతమో? శెలియదగు మాగ్గములేదు.. తేక్కి నపదము 

లన్నియు బహువ చనముననున్న వి కావున (జీల? ను బహువచన మే కావలెను, మరి 

దానియేకవచనము ఏమో! . (జీ? యగునో “వీ? యగునో! జేరొకటియగునో! 
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ములను, (పాగువము, ఉక్వములోవము చేతే పార్వము-) 

ఈ పావురముల పేరులలో,- కూక్రీలు, పల్లటీలు, ఒడ్డీలు, బశదారి, చాణ్య 

మునను; లకోర్కీ ఒడ్డీడు పల్లటీ, కూకీ, శే, ర. లోను, క్రనబడుచున్న వి. కాని, 

పదతీలు, పక్కు_కలు, ఊంచీలు, _ శెండు నిళుంటున్రలలోను లేవు, శే. ర కర్త 

(పల్లటీ అనుపదము కింద ఈపద్యమును పగించియా పద్యములోని పదములనన్ని 

టిని తన నిఘంటువులో చూపక కొన్నిటిని జారవిడుచుట ఫోవనీయనుయిన విమ 

యము. అంధ్య)ఫో సార్గవము (2.89) లే, “నేలపల్లటి, అంతరపల్లటి, సురటి 

లకోర్కి బట్టి, ఒడ్డీ, కూక్సి బకదారి, పొవురములలోని 'భేదములనియున్న ది. 

మ, వినయం బేన్పడ ముుగలళ౯ా నిలుప నావిక్భూత కౌతూహలం 

బున నారాజకుమార మన సంకు సాఎపుల్ మోజు మాధుర్యభు 

నలు జననానికి! 

మద, తాళ, పితులలో నొకదాసిలోను, తంజబ, తాళ, ప్రతులలో నొక 

చానిలోను, “పఠ్కువలూంబీలుం. బకదార్గు అనుపాఠము కనబడినది. ఊచీ = 

ఊచవీలు? అనుపదము లు౦డవచ్చుననియు, అందువలన అపొఠము  పఠిగాహష్టమే 

ననియు చాకుతో చినది. ఇంకను పెద్దలు పరిశీలింతుకు గాక, 

అసలు శ్రా టీ గల కాగితఫు వాగితప్నతిలో. (పల్ల టీలుకాగకువుల్ స 

ఇొలులు బక చారులు గూ కీలుం జిల్వులు ననందశిన పొరువముల్*-” అను పాఠ 

మును, కక కువ్సలున్ను) ాలులున్ను , చిల్వలున్న్యు, అను టీకయు నున్నని. 

క్షకువు, బాలు కోళములలో కనబడలేదు గాని, *చిలువి మాక్ఫము, సమీ 

విశేషముగా అందందు ద గో చరనువుచున్న ది, 

1 “చిలువ చెలువంపుం బలుకుల చిలువ చలువ,” (విజ, 1-165) 

(ఈపొదమునకు కా శ్రీ గాయ వారి నీన టీక చాలాపొరపాటుగా నున్నది, ] 

2. చాటు, మణీ నుంజిలోే * ఖీదరములు? అనుశీ రి కకి)౦ద: 

సీ (సరస చిరాయువు జముడు కాకియు€ జిల్వ 

చింతే నిషా చెలక పు. (వట. 185.) 

ఎ & “చిలునం డీ wild duck; నల్లచిలువ The black tufted duck 

 చిలవవాయి. టం whistling teal” (శాణ్యము.) 

Fes రు. కర్న. దీనియే కాబోలు *చిలవ = నీరుకోడి అన్నాడు. 



౧] పావురాల పందెము ౧.8౯ 

రినపీనస్వనగుంభనంబు మొనలౌ నాయావినోదంబు లె 

ల్హను హోళిక విని వారివారి మనవళీల్పాటింది పాలి దుచుళకా ౧౧౮ 

టీక... అవిక్చూత = ఉదయించిన, కౌతూనాలం౦బునకా = ఉత్సాహము 

తో, వినయంటబేర్పడక్ = విధేయకకనిపించగా, ముంగలకా నిలుపణా = ఆ పావక 

ములను (తెచ్చిన వారు) బినుటనుంచగా, ఆ రాజకు ఏమారమన్మ థు? డు = రాకోమా 

రుని రూపముననున్న మన్మథుడు - అనగా మన్మథతుల్యుద యిన ఆసారంోధరుడు, 

(ఆపొవ్రకములయొ క్క) మాధు. .,వంబులు.- సూ ధఘర్యధుర్య = మిక్కిలి మధురము 

లయిన, నవీన ౫ కా 3ంనొ క్క లయిన, సగ సంభ నరబు = భయుబకో౭కర్సు , మొదట 

ముకు విశోదంయిులజా = వింతలను, కాళిక = సంతోపుముతో... కొని, మనవుల్ 

పాటించి = వామవాను. చెప్పుకొను మనవులను మన్నించి, పాలించుచుకొ = 

ధోోేతిశలశు తీక్నుదు. 

క, పాఠరావతకత్నం బని 

శేకకి జగబిరుమువేసి పెంచినదాని౯ 

గూరిచి తనసకిరాజకు 

మూాకులతో. బండె ముడ్డి మాత్సర్య మున౯. ౧౧౯ 

క్క కేవ వల మొడ్డి మొంటిం 

చాన్సరనుళ౯ా దిగిచి వడి నభంబున కెగయం 

గా వైచి వాాలకుండలయం 

జే విసరుచు బెదరు పుట్టం జేసినయంతే౯. ౧౨౦ 

టీక. కే) వలా = ప) వల ఒడ్డి = వలపరిచి. ఒండికా= పావురముకొ 

ఒంటరిపొవురమును , *తిగిచి = లాగి, వడికా నభంబునకుకొ = ఆ కాళమునక్కు ఎగ 

యంగాకొవెచి = ఎగురవేసి, 

+ పొళా,._..ళమనవుల్బాలించి లాలింపుచుక .” 

' * పూ టీ తిగిచి = పట్టుకొని” 

తీగుదుటు అనగా లాగుటగాని పట్టుకొనుట కాదు.. (చ్యూ శే, ర) సావుర 

మును. పట్టుకొని. డానికి. ఉ సికలబుగుటకుగా. “తిని వెనుకకులాగి పీమ్మట అ కొశమునరకో 

వీనుకవ లెను, ఊరక పట్టుకొని విడుచుట మెగురజేయుట కాదు, 

17. 



౧౩౦ సారంగధర చరిత్రము (ఈ 

లయగాహి 

"వేరెములు వాణును సమారునిహుటా హుటిని 

*గేరడము లాజెకు మహారయముతో న 

య్యార! యనమిాటి గరుదారవము చేం జదలు 

బూరటిల మాకొలమువారి: గనమా! యా 

కొర! యిడి వింతగద రోరియని (యెంత యును 

నూజడి పయిం దిరిగి సారెకును జూడక 

దూర మెగ బొటుద బొ కారమయి యన్న లువ 

వారువము చందమున చానువము మించెక, ౧౩౭౧ 

టీక = సమారుని హుటాహుటిని = వాయువుయొక్క శేగమున్సు. శేరడ 

ములాజెడు. మహాశయకుతోజా. క ఎకసక్కెములాడునట్లి నగొప్పవేగముతో 
అయ్యాక అనక్లా = (చూచుజకులు) జఓిరాయని మె చ్చునట్లు, మాణీ = అంతకంత 

కును అతిశయించ్చి గరుత్ -- అర్హవముచేకా = రెక్కల పెద్దరొదజేశ, చవలు బూ 

గటిలకొ = ఆ కాశముని౦డగ్యా ((నిండాశెనన బూకటిల్లెనా సరుమ్ములై యుల్లసీల్లుి- 

ఆం. భా. 8.102.) మాకొలమువారికా = మొజాతిపములనుు కనమా = చూడమా! 

తగుదు =ాలాగు, అనుటకు, 

క్క ఫీకమునం బట్టితిగు చుచు 

వారణ ముసలమునయిటుగ చా యస్లిని దు 

ర్యారత బౌరి సళుగు.ి ! (వార్కి ఊక, ఆ) 

ఎ. గీ. ఇహువ్రు దొడుగుట దివుదుట యేయు కెల్ల 

ిజుంగ రాకుండ ననిచేసె యిరభువదన, (భాగ, 10. 4, 107.) 

వ. “వెన్ను వెనుక నెయిది ee నఠండును గిగిచికొని జెండి 

యుం so బది యడుగులకొలంది నాకాంరేయుండు ... నిలువంబట్టి 

(ఖభీమ్మ. 8,268 ) | 

+ కా. పాం శేరడము(లాడుచు” (ఇది వూ. ము, పా) “ఆడెడు అని 

తంజు పాం ఉభితతరము, 

సలి కాంహాయోబెంకయట =ననూరుడుకి . (అనూరుండు = నూర్యసారథి- 

వూ తీ) 



౧.] వొన్లరాల పందెము నవని 

( పౌవుర మొక టియైనను (తోడుకు) లేదే! అని నముత్సాహముతోడి యాళ్చ్ళర్యము 

కౌళ్రాగ! ఓక్కి యిదివితగ దా? అకుకొని, (ఆ పావురము) ఎంతయుక్షాం ఊడి = 

(తోడులేకపోయిన పోయె గాకయని ఎథైర్యము తెచ్చుకొని) పయిందిరిగి = ఆ కాళ్ల 

మునచే చుట్టి చుట్టి తరిగి సారెకును చూడే = డూడగాచూడగా, దూర మెగ 

బాటుచుకా = అంకకంతకును మెకిపోవుచూ, + చొకారమయి = తేలుసా 
(నందున), అన్న లువ వాషవము చంద మునజా = (టైర్మా దేవుని వాహనమైన వాంసశలె, 

మించెక్రా = మిక్కిలి (పకా శించెను, 

ఆపావుర మా కొశమున కెక్కి_చూడ గా మరి పావురమేది ము క బడోబేదు, 

తానెంటకియైనందుల కించుక నిుత్సాహపడియు వెంట చే గిటవు తెచ్చుకొని, డ్స్ 

యా కాశేమున వలయా కారముగా తిరిగితిరిగి అంతకంతకు మిక్కి బియక్తునకుషోయె ను , 

కెల్లని యాపసావురము చూచుట కేపుడు (బహ్మా దేవుని వాహాొనప్రుఓం౦ నవ లె 

నుండేను, 

ర 3 హ్ శ్ర. wi wa Ra బడ 

సి. అభ మాళీంగంబు హస్త ంబుభో క్కి 

కధతకుపుండేకం బనంగ 

హారివీధు 'ల్వైజుం గందం 'టెకుగు నంబర శేషు 

తలవాశ $దేలాకు నెల యనంగ 

మిన్నేటిదపలందు మంత లాడుచునున్న 

యుదుఓటు రాయంచ లే.గొదమ యనం 
మతాల యం లలా. మ వాటాను బజరానలయు. నలం నటం దనానింటాలడం తాట. కనాన సమనమాలాకటడాా నినా లంటనాలునటాల లాలో కాకా లాయి యనాలానాలోటం కలనా బలాల లాయ కరతాసకాయలల గ అందురు రాలాటాలం క! on 

అనూరుడు నూర్యసారణే. కాదన్న డెవరు? కాని ఆయనూరుడు *పయిని 

తిరిగి సారికును . (పావురమును చూచె. నమటమ్మాత్ర మొప్పదగినమాట కాదు, 
ఫూ* ము, లో *అనూరని పయిందిరిగి) ఆనియున్నది. డానిని శ్యార్ర్రి గారు “అనూ 

రుడు? అని దిద్దిణారు. “ఎంతయును నూజడి* అని సరియైన పాఠము మదం తంజ, 

వాక్య ప్రతులలో నున్న చః 

+ ఛూ. టీ “చొ కారము = సౌందర్యము 

చొకెరమె కా సౌందర్యమై అనుట సరికాదు, (ఓకా కారము = స్వచ్చ మై 

నది? (శ, ర 

శా సొ, కలేలెడు (ఇది, ఫూ ము హొం), 



౧౩౩ సారరగధర చరితము (ఆ, 

వడిబోవుచో జాజిపడు నభోమణి తేరి 

తెల్లని చిన్నారి జల్హియనలో 

గీ, జక్క లార్పుచు లకుకిముపక్కిరీకి 

బెలుపుచు ధరణి నే మైనం చెలుపు( గనినం 

'జెట్టయని గమకించి చూపెట్టుకొనుచు 

నుండ బారువ నుప్పు డయ్యువజనంబు. ౧.9౨ 

టీక. అభిమాతంగంబు హస్తం౦బుళోకా = ఐరావతీముయొక్కం ' తొండ 

మున, చిక్కి, కద లెడు = కదులుచున్న , ప్రుండరీకంబు= తెల్ల దామర ప్రో; హరి 

వీధుల్. = విష్ణువు- బిహ్మయ్సు వెజంగందక్ = అళ్చర్యపడునట్లు, సెకుయగు = 

ఆకాళీమునకు బెరిగిన, అంబర శేశు = శివుని, తలవాశకా = శిరసుమోదియేటి (గంగ) 

యందు, తేలాడు = తేలాడుచున్న , నెల = చందు)డో;- మిశ్నే టిదరులందుకా= 

ఆ కాశగంఇయొడ్డులందు, మేకలాడుచునున్న్న = మేయుచూ సంచరించుచున్న, ఊ 

దుటు = మిటారప్పు రాయంచ లేగొదమయోో- వడికా పోవుచోలా = శీ 

ముగా పయాణముచేయుటలో, జాట్కి పడు = పడిన, నభో,, జల్లి = సూర్యుని 

రథముయుక్కు. సొగసైనాచామరమో, అనంగకా = అన్నట్టు, ఆపారువము, అక్కలు, 

అభ్బచుక్రా = ఆడించుచు, (ఆర్బు- చూ. బాల కి, 80.) లకుముక్తి పక్కిరీతికా 

'తెలుపుచుక్రా జా లకుముకి యనుపిట్టవ'లె కనబడుచు, భరణికా = భ్రూనమిమోద, 

ఏమైనక్రా తెలుపు గనినక్రా శెట్టయని =. తీనథార్యయని; గమకించి చూసె 

ట్టుకొనుచుక ౮ శదేకదృష్టితోచూ చుచు, ఉండెను, ఆప్వుడు, ఆయువజనంబు == 

ఆటలాడుచున్న పిల్లవాండు), 

ఆపాశ్చరము. తెల్లనిది కావున, తేల్ల డానురపువ్వుతోను, చందమామతోను, 

శాయంచకొదమతో ను, వింామరతోను పోలిక. 
దాదా న. 

“తేలాడు? వా, పా, ఉఊచితకరము. 'తేలుట. యనగా మునిగినవస్తువు కీ 

= DEA మునుగక నీటిమిద నే Mees .ఓచులుకనివి 



౧] పావ్రురొల పంచెము ౧౩౩ 

కంటికి జే యోరగా నిల్చి కన్గాని 

“మన్నన్న! యెంత ద "వ్వ నెడుబారు 
వలిపచేల ముసుగు వెచి వేమజు సూచి 

“హో! కంటి గంటి నే ననెడువారు 

మెడలపె హా స్తంబు బిడి తష కీ కించి 

“ఇకార! మిక్కిలి పొడ” వనెకివారు 
పళేంపునిటిలోపలినిడ పరికించి 

రౌ 

న్నక ప చేచాయ' ననెడువాను 

గ్ "బ్బునా" బ్బున6 వల ల తున పాద జఉరిం'వ 

జూడంగం బౌ౫లు సీడి పడిన 

నప్వినోదము గని నవ్వినటివారు 
(a) 

నెకి 4తత్పశక్షీ విహరించు నవసరమున. ౧౩౩ 

బ్రాం 

టీక, _వలి పెచేల = సన్న నివ్యస్తము ఈక్నీంచి = చూచ్చి. పొగలు = 
కలగుడ్డలః; 

క, మినుకు మినుక నెడి వంటక 

బొనపొన నల తెల్లమబ్బు/పొంతన ద్గువా 

టున నదె కలదో లేదో 

యనుమాత ము గా గంటివా నృపతనయా, ౧౨౩౨ 

+కా. పా. = యొడ్డ్జినయొడ్డనివారు చెట యి. (ప్రతిజ్ఞ చేసీనవారు వేయని 

వారును = మెజయి ఆని ఫూ. టీ) 

ఒడ్జినవారు మెజయుట స్వే ఒడ్డనివారును మెజయుటయాః 'పాళాంతరము 

లిట్లున్నవి. 
1+ “తత్సక్నీ వినారించునట్లి వేళ్.” (మద. తా 

2. శక్రాందజునొడ్డినిధాన మెజయి (8) _- (తంజ తా 

శి. .“పఠిపరివిభముల నటి వేళ” (ఫూ, ము 

₹షాశాం. = పొరకను' శ, ర, పా, (చో డిగువాటు.) 



౧కేరో సారంగధర చరితోము (ఆ. 

టీక. +పొనపఫొన = అల్గదిగో - అక్కడ, (“అచ్చట యాడ యందలి 

పొనపొన యయ్యెడ” ఈం. భా, 8-55) కెల్లమబ్బుపొ౦0ఠతన = తెల్లని ముబ్బుకు 

దగ్గెరగా, దిగువాటునక్రా = క్రిందివెపుగ్యా.-- (ఇగుడు + పాటు ఆ 

డిగువాటు. శ. ర) 

గీ, అనినం జెలికాండ పలు కతం డోలకించి 

కించి దుపహాసమున విలోకించి “గంటి 

గంటి నొ నాను నే + ముందు గంటి ననుచు 

ననుచు మవి దాని మరలింతు ననుచు దలంచి. ౧౨౫A 

టీకా కించిత్ - ఊపహాసమునకొ = ఇంచుక పరిహాసముగా, వీళోకించి=ా 

చాచి, ననుచు మదికా = వికసీంచుచున్న మనస్సుతో, 

ఉం పెట్టను బట్టి జక్క. వెలుపించీ క సంబకునట్లుగాంగ స 

దక క పయి౯ 4 సురయింబళెం వేతర్యదిప్పుచుక 

బిట్టునం గేక్ష చేసి వినంటిల్పిన వెండి గరంగి ముద్ద యై 

న ట్రమజెక గాలుక్ ముడించి యబ్బురపుంబలునిబ రంబునళా ౧౨౬ 
————™— 

fశ్రా, టీ =పౌనపొన = కనండుచు.” 

శంరులో పాన ౯ డృష్దోచకమైనరి అనియున్నరి. దాని ననున సరిలచినటే 
భ్రూ, జీఓ కాని “పొని “పొనపొని లకు, శనబడుటి యర్థము శొదు. 

అపదములు నిస్చేశించుటయందు వోడబడునవి. se “పానజొాన = చూణో 

యంగా రవంకేరనంకి అనియున్నది. కాని పకృతపద్యమున “కలదో లేదో ఆను 

మాతరీమగాగి అని యుండ చేయుస్న ది కావున ఆయర్థము సరిపడదు, 

* పాశాం._ కిం చిదభిహాస ఇ 47% సపొముతదు గంటి? 

క్రియా విశేమణంబులమోంది. యగు. ధాతు వున కన్న్యంతమునకు లోపంబు 

విఖామనగుి (పౌ9.్రి.౨౨.) అను సూత్రము (ప్రకారము, ముందుగా గంట, ముందు 

గంటి, అవవ ప్పానే గాన్ “ముందుంగంటి ముందునుగ ంటి' అనుట సరికాదు, 

te. పాలీ దాని దాకు మురఠదర. శున్న”పెట్ట పెట్టుట శ్రప్వం శ్రా పూను 

నమ్మి వావిళ్ళవారును " పెట్టినారు. 

కా పొ “నురటింబశె” (=చామరమువ లె”, భో. టీ), 



౧! పావురాల పందెము ౧౩3A 

టీక. వెలుపించి = వెడదలుపుగాబేసి, = సురంటిబలెజా ఆ గుండని 

విసనకొట్టను (త్రిస్పినవిధముగా = + నిబ్బరంబునకా 7 చిత్తస్థెక్యముతో (= నిడాన 

ముగా.) 

సీ సౌాఫ శేతన పటాంచల వాత ఢూత ని 

రత గాంగ డిండీర ఖండ మనల, 

క్ ట్ర. పూ ర్యావసిత భూపునర్లిద్భ 

కాగ తేదాగ లతాంత మనల, 

నవహార సంఘట్టన +సస్త పతయాలళ్లు 

గగనల మ్మ మౌక్షికం బవంగ, 

మధ్యంది నానంతమణి లూన మందేవా 

సంత్యక్ష దికుశేడాంక శంఖ మనంగ, 

నీ టన కళ్లత పత్ర పుత్ర త్త 

సురకులధునీణ కంఖాణ క కృపాణ 

రమ్య ఛావళ్య జైత పారావతంబు 

టిగూండ్లి (చంచాంగద,) శు రట “సురటి = బామరము. అనుటయును 
తప్పే. “విసనకజ్జ సురంటి (ఆం భా, 2.168) “సురంటిని కొందిటు చామరవనుని 

వాిసీ వ అదికాదు.” ఆని, శ ర, కర్త తెలియ జెన్సియు న్నాడు. 

f ఛా. టీ. గటి నిశ్చయముతో. 

నిబ్బరమన గా చిత్తస్టెగ్యము గాని “గట్ల నిళ్చచుము'* కాదు “నిబ్బరముూా 

Firmness, మనసు నిబ్బరముగా వుంచుట, 10 restrain the affections, to 

curb the mind. నిశ్చలము.” బౌ)ను. (ఈ మర్గీయు శర లో లేదు.) 

4 కాం పా (గస్తి (గ(ప్రస్తపకయాళు = జాటీపడినట్లి అని ఫూ, టీ.) 

కాత్రీ గారికి దొరకినమాలమున “గ్రస్త అనియు, టీకలే కప్రస్తి అనియు 

నున్నది కాబోలు, వారే ము[దించి నారు శా, (పః చూచి, మూలము మాత్ర మే 

ముదించిన వావిళ్ళవారు “గం స్త) అనియే ము(డించిశారు. క్యిమమేకడాశే 

కొసి పూ ము పా గృసస్త్రి తంజ ఛా, పా, 



౧౨౬ సారంగధర చరితము [ఆ. 

నాం వొడలొాం జక్క (దెగిపకు కముముదో య ౧౨౭ 

టీక. సౌధ = మేడలమోది, కేతన = జెండాలయొక్చొ_, పట అంచల 

వాత = వ్యస్త్రుయుల అంచువలన పుట్టిన గాలిబేత్త ధూక=ఎగుగగొట్టబడి, నిర్షత్ = 

బయలు వెడలి | క్రిందికినవచ్చు చున్న . గాంగ = గం గా సంబంధమయిన(అనగ్గా స. 

లోని) డిండీక ఖండము = న్యరుగు తునక్క  అనయగక్షా = అనునట్టున్యు సీతేవకొని = 

నారడమునిచేక (నారదుకు తెలుపు -) పూర్వ - అవసిశ ఆ మును పెరీగింపబడిన 

(“బుద్ధంబుధితం నునికేం విదితం | ప్రతిపన్న మవసి తౌవగ రే”_అము) భూ = భూమిని, 

పన = నురల్క దిద్చషూ = చూడవలెనను ఇచ్చచేక, ఆగత = వచ్చిన, 

శషంద) 1 ఆగ = ఇందుగిని వృక్షనుయిన పారిజాతముయొక్క. , లతాంకేము క 

ప్రస్సము, అనలోక్యా నవ = నూతనములయిన, హోర = రత నాలదండల మొర్కు.. , 

'సంఘట్టనకొ = ఒరయిక్షభే జ్లేత్ర, సంస్త =. ఎ లేప పఫపతయాళ = (తెగి జారి పడుచున్న, 

గగనలత్రీ = అ కాశ se మౌక్షిక౦టు = ముత్యము, ఆనయోజా, 

[ళా పా “తెగిపడ్డ? (ఇక పూ. ము. సొ 

ఓతెగిపడు” తంజ, పా, అకాళేమునుంకి కిగిందికి దిగుచున్న పత్నీ వర్ణవము 

గావున పడ్డనుక్క.తో  పోల్బుట కేగదు. “పడుిఅనుటయే యుచితేము, 

* వూ టీం “ఇంది అగ =. కల్పవృక్షముయొక్క?. నారదమనిచేత 
భూలోకమునకు. కొని కేబడినది పారజాత కుసుముముగాని, కబ్బకుసుముము కాదు. 

పారిజాతము , కల్పము భిన్నవృ క కములు, కల్పళబ్ద వుమర తరువులకై దింటికిఏ చెల్లీనను, 

ప్ర ల్యేకించి 3 ఇెస్పవలసీ వచ్చినప్పుడు జీని ఉేరుదాని శే చెప్పవ లెను, 

| త రరాజ ధామ్మారఘు సూను లేవ 

కల్చదు)మాణా మివ సారిజాతః * (రఘు 6. 6) 

“పారిజా తాపహధణి మనుటక్రు బదులు, వ. స 

కావున ప్రకృతమున (ఇందాగ = పారిజాతముయొక్కాి అనుట యవసర 

[వూ టీ  (పత్రయాళ్ల = పడీనట్టై 

ఆళుచ్ ప్రత్య యము తా-చ్చీల్యార్థకము. దానికి భూతార్గము చెప్పుటకప్పు. 

పతయాళువు = పణునట్టిది, “పడీనడి? పతికతమనబడును, ౪పతయాళువుం Falling. 

cadent, deciduous, (గ or accustomed to fall.”’ (జాను) 

కప్పక యాల, —- Tending or prone to fall, liable to fall.”, (wే 



౧] సొవ్రురాల పందెము ౧౩౫2 

మభ్యందిన = మ ధ్యావ్నా మునండలిి జనం౦కేమణి= (ఆకాశమునకు మణివంటి వాడెన) 

నూర్యునిబేత , (శ అనంతంసుకవర్శ్మఖమ్” - “ద్యుమణి స్తగణికి తల ఆవ) లూన ౯ 

వేదింపబడిన, మందేవా = మందేహుడ నెడు రాత మువిచేక్, సంక్య కృ = వీడువ 

బకిన, బికదాంక = వీకుుదుదిన్నా మైన శంఖము, ఆనయోకొ, (మంచేభులను 

రాక్షసులు (9 కోట్ల 5 అకులు] (తిన Meads నూక్య నెడిరింతుకని (ప్రమా 

ణమున్నది ) 

f పంకరునా సంభవ = (బైన హాజీ! సమొక, కళ కంంాభా నె మొన సర కస్యతి, 

త్ర = వాహనమెన హంస, ప్పుత్త = కువూరురైన. నాకగుడు?— సుకకుల 
శాల కోయలు 

స్త = దేవేందురనియుక్క, కాన జా భ్యూమైన ఉచై సకిశ్ర వము కరి == 

జ్ 

( ఏనువ్లైన విరావకము, కృపాణ = కజ్గమైన వజ్రము, అనువానిమొక్కు, రమ్య = 

మనోవారమైన్స ధావళ్య = స్వచ్చకను, క్రైత్ర = జయించునదియైన (అనగా. వైన 

జ్చేరర్కానబడీన వస్తువులకం కును ేల్లనిదైన) పారావతంబు = పావ్రగమ్ము 

చుక్క తెగిపడు _ కగ్గిమముతో్ (పకా 

తెల్లని కాంతితో ఆకాశమునుండి | కిందికి దిగు చున్న ౦దున తెగిపడుచుక్క_ తో 

సామ్యము. ఈసామ్యమునకిెక్క_ యుడాహారణము, 

“ "తెగినచుక్క ధరణికి, చేతెందు కరణి: 

దరణిజ్మిత్సభతో మేఘసరణి డి 

నందనీట శతానంద శరదనుండు 

మజ్జనంబాడీ ఖా లేందువకా లి. బాడి. 

= పాండు. 2. 172. 

ఆ కాళీమునుండి దిగుచున్న పీట్టను (కిందపడిన ముత్యముకో పోల్చుట తప్పు, 
పడుచున్న ముత్యముతో పోట్సుట ఒప్పు. 

+ పూ.టీ.._ “పంక. . .కృపాణవాసరస్వతి, నారదుండు. ..వళా్యియుధము- 

అను వానివలె నే, రమ్య ధావళ్య= మనోహర మైన కయ నకి జైళి = జమోశ్టీల 

మైన. సాకావతంబు,”’ 

కక్పపాణ me అని బహువీ)హిేనీ, “కో పాణయు 

వలెణే,, . ధావళ్యముకలది' అని యర్థము చెప్పుట సరికాదు. ఆ బహ్మువీహీకి 

“జైకియి ఫతికించి, పీమ్మట' “పారావతముతో గుదినార్చుటయు సరియైనమాద్ద ' 

ముగాదు అది యట్లుండగా, పారావళేము డిండీరఖండ లతాంత మౌ కి కాదులతో 
పోలుటకు (జై జైక్ళిము 5 కావలసిన రామో. 
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౧౩౮ సారంగధర చరితము (ఆ. 

గీ. అంతలోనన చితాంగి యది యెజీంగ్ 

క్రీడ సలుపుచు బంగారు మేడమిాంద 
_fములకన న్నెలు చిలుక రాచిలుకం బట్ట 

+దిలుకపలుకుల నటు భూవీ వలి నంతే. ౧౩౮ 

టీక, _* మొలకివ న్నెలు = లేబా్రాయపుటొయ్యారములు, చిలుకడా = 

చింద'గా, రాచిలుకకా, పట్టి = చేతపట్టుకొని, చిల్లుకపలుకులకా = చిలుకపలుకుల 

వంటి పలుకులతో, అటుచూసి = చిలుకను పావురయునకోయాప్పి పిలి చెకా. 
చితాఫంగి, మిక్కిలి యొళ్యూరముశా చిలుకను చేతపట్టుకొని - మేడమిద 

క్రీడించు దు, ఆకాశమునుండి దిగుచున్న పావురమునుచూచ్చి తనబేతి చిలుకనుచూపి 
దానిని పీలిచెను అని, ఇా 

ధా పావురము చిత్రాంగి మేడమీ(ద వాలుట = 
మ. కని చిల్క_ం దనపెంటిగాందలచి యాశె కైలాటప్తుంబుల్టు 4 ట్ 

క్కన మిన్నందిన మేడమిోంది కటుచక్కంచేలి "పెక బి వి 
——— 

f 7 పొ. ములకవ న్న లు చిలుకు sree (మొలక వన్నెల 

జిలుకు, ౪+ ఫ్లూ, ము, పా.) “ములకవెన్నేల చిలుకి తంజ, పా, 
(పాశా;— (వలసీయొల్లమినటుచూబి? = ,శ్రూ. ము." 

(వల సివల్లమ్ నటుచూవి పీలుచునంతే.) తంబి = పాం 

* వూ టీ.-ఎోములక. వత్నెల= ములక  క్యాయన'న్నె గ లిగినటువంటి- అనగా 
పచ్చని వర్షముమింద శెల్లనిచుక్కరు. గలిగినటువంటి. '.-మాలములోని ' “వన్నెలు” 

టీకలో వన్నెల, అయినవి, చిలుకు” అనుక) య ఆసలే శలేచిపోయినది.' “ములక 
కు ముళకకాయా అను అర్థము బలాత్మా_రముగా' తేబడినది. నిజాని కీటీక శా,న్రీ 
శారి సొంతముకాదు. ఆసలు వూ, టీ, వాళపతిలో ఇట్టున్న ది 

“మొలళికనన్చెల జ మొలక కొయ వ న్నె గలిగినటువంటి = ఆనగా పచ్చని 
శాయమిద తెల్లని చుక్క_్థు గలిగినదనుట,' — 

“మొలకను ములక గన్ను కపచ్చనికా యిను “ప చ్చనివర్ణము” గను,"సవరించి, 
గతః నటల యనువదించి శారు, పారియికముగా వారి టీకలన్నియు. 



౧] పావురము చితాంగి మేజమోాంద వాలుట ౧౨౯ 

చ్చినణెక్కల్ పయిండందె [మోతలు దగ౯ జ్మితాంగి రత్నాంగినం 

దను గారింపల వచ్చినట్టివిధి యో నా వచ్చివాాలె౯్ దమీక్ొ, 

టీక... అం కైలాటఫ్రం బులు = ఆ మాయలమారి పక్షీ, చిల్కుళా, 

తేన, సెంటి గాకా = ఆడు పొవురము గా, తలంచి, గషిక్కుంనకా = శీఘంము గా, 

మిన్న ందిన = మిక్కిలి యె త్తయినం మేడమిర్సకిజ్సా అటు- చక్కంటేలి ఇ దక్క 

గా వచ్చి, పెకాలొళికా = (పెంటిమాది. విస్తార సేంిరుచేర ,. = విచ్చిన 

అక్కలు పయిండంచె = కాలిబంగారుటంద యొక్క, మూకలు త్రగజ్లా 2౫ 

ఒజస్పగా, చితాాంగి౯ా , రత్నా ంగినందనుజ్లా = పారంగధముని, శారుపలోడా ౫ 

బాధించుటకు, వచ్చినట్టి, విధియ్యా నాక్రా ఆ అనగ్యా వచ్చి, తేమిక్రా = త్వరగా, 

వా9లెక్షొ, 

చ. శెలణుల నిట్లు వాల, వలశేలను మెల్లన బట్టి దువ్వి యా 

నలినదళాక్షి * పక్షీ యనునామము దీని కిచెల్లు విల్చియుం 

వీఖువక' మున్నె వచ్చె నిలు పేరు ద దొలంకలో; నింక దీనిచే 

గలుగు నిజంబుగొం దనకుశీగాంకులుదీర సుఖంబుచెదలళా ౧౩౦ 

శబ్దము తళుకు గాని, తళుక్కు.” శాదు. ఠళుక్కు.. అను కూపము అనుశృతియందు 

మాఠ్ళీమే “కళుిక్క_నునుగాని వేరుగా కనబడదు. కావున 'తేళుక్కు_ంగాంతి పాక 

ము సరికాదు, (కా్య్ర్రీశారి మోది విశ్వాసముబేతు నూ. ని. ఈ యసాధుషాఠమునే 

గ౦్పపించినది. చూ. శకైలాటము.) 
పాఠ భేదములు. 

“గ్రక్కున, మోదికయి చక్క.ందేలి మైవాలి.' (ముద. తా, పా 

కగిట్కునం. 33, కటు ,, వైబాళిి(వూముసషా) 

కగరక్కన, ౪ ne ప పెంచాళి. (తఈంజ, తా, ఫాం) 

* శా. సొ “కాంతులు వీటి (ఇది పూ ము పా.) 

తీరు = చక్క_యిడ్యు తీటు = నశించు, (శ. ర). చికాంగి యభీస్టము, 

“కాంతులు సిద్ధింపవ లెనని గాన్ని “నశింపవలె”నని కాదు ముక్తులయిన మహోనుఖొవు 

లకుగాని Hoos సనన “ కాంక్షులుదీరి అనియుండవ లెను. శాస్త్రీ 

గారి వకలలో “కరే తీరటకు' బదులు “తీజుటియే కరుచుకనబడు చున్నది: 

() ళ్ళ, చైవఢథము..- “అపిద్ధ అక్థం గాకా - - (తీజీనకోరికగలవాండు కొని 



౧౦౮౬ సారంగధర చళతిము [౪ 

టీక ఈ కెలంకులణా = తేన పక్కనా వా9లడ్లా = వ్యోలగా. వల కేల 

నుపట్టి = కుడిచే చేతితో పట్టుకొని దువ్వి, అనలినదళాక్షీ = ఆయింతి = చితా 

సి (ఇట్లనెను) పిల్ఫి యూంటిలునక మున్నె 'నిబి పేమ తొలంకయక్షా = మిక్కిలి 

పేమ యుట్టిపడగా, వచ్చెను, కౌవున, పథ్నీ _ అను నామము దీనికే చెల్లుకొ = 

(పక? వన = “అిక్క_లుకలది, అనియర్థము, పక్షము = తనయెడ నభిమాన 

ముకలద్రి అని సారస్యము.) సారంగ ధరుడు పీల్చినపోక, తన పక్నమువచ్చిన దని 

భొవముః 

గీ. సందియము లే దొకితయు నిందు కిపుడు 

వచ్చు సారంగథరుం డిందు (వచ్చినపుడే 

తగులు నాచేత, ననుచు సంతసము నొంది 

మేడదిగి వచ్చి యప్పు జామెణు(గుటోండి, ౧౩౧ 

టీక నాచేతకా కగులుక్షా = నాచేతికి చిక్కును. 

నొ. బంగారాన మెటుుగు వెట్టినగ లీం బెపై గుబాళించు లేం 

జెంగల్బం గడుం దావి గట్టినటుల౯ (జిన్నారిజాబిల్లిమోం 

ean e RD eit ine LTT RES PTET ఆడాలా LITTER TR TRI, మమా తాకాల పనన పనామా. సంనవినపనానాననను టం అతా లయతో... లాల 

వానినిగా- కోరిక తీజనివానిని గా) జ అర్నకా.- తలంచుక్షా,. తనకోరిక సీటునది 

కాదని, ( పుట, 849) 

(1) వికమూర్వశీయము. == కం బిల్లరకోయ్కలు వీజుక, 'మెల్లరు 
నందింతు) గాత మెల్లభరితి) కా. (5-129) 

ఈ ప్రా టీ. “కలయలక్రా = అంతకు! 

పవర ముక్కే కానన బహుపార్భ ముల యందు వాలుట 'అసంభవము, 

ేలంకులు" అని బహువ దసముననున్న ను, పార్ళషమున, అని పికరణముంబట్టి 

. యీశవచనముగా అర్ధము చెప్పవచ్చును. 

సీ, (శెలయలనున్న తంగెటిజూన్ను నృవామేధీ (మను. 120). 
'కటకులయను. = = సరసనున్హ్హ _ అని, జూలూర్వొరి టీక. 
శక, పా పా శోవచ్చునపుడె (ద్క ప్ర ము ప “పచ్నినప్రుడి) కంజ, పొ; 

“వచచ, తగుల్తు నాచారి? పాళాం, 

సైటు సోశ్రాంకునిందయినకా 
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దం గన్పట్ట సుధారసం బికుకియ౯ా దన్న్మోహనాంగంబునక్ 

సింగారించె వభూటికామణి మణీ శేణీపకిప్కారముల్. ౧౩౨ 
టీక వై సైలా [గుభాళించు = మిక్కిలిగా పరిమళమలను విరజిమ్ను, 

లేంజెంగల్యక్రా = లేత చెంగలువ ఫున్నుమునకు, తావికట్టినటుల౯ా = సూరభమును 

పట్టించినట్లును, (గ ౦ధశూన్యప దార్థములకు సుగ ంధకుసుమములనుకటి సువాసనలు 

కలిగించుటకు తావికట్టుట యని పేరు) *చిన్నారి ౯ ఇంపైన, జాబిల్లిమో (దక్ర= 

చందమావుమోద , క = అమృతమును, ఇడుకి) యక్రా జ ఊం౦చినట్లును, 

వధూటికామణి = శ్రీ రత్ననుయిన చితా9ంగి, తక్ ౬ మోవానాంగంబునక్షా = 

మోహింపజేయునదియైన తేన శరీరమున, మణీశేేణీ పరిప్కారముల్ = నుణినయ 
న్నులైన భూవణములను, సింఇారిం చెను = అలంకరించుకొ నెను, 

సహజముగ నే మెరుగుగల బంగారమునకు మరల మెకుగు "పెట్టినట్టును, సభా 

వముగ నే నెత్తావులనీను లేత చెంగలువకు సువాసనలు పట్టించినట్లును, పుట్టుకతో 
"నే అమృతమయుడైన చంద్రునిమోద మరియు సమృతరసము చిలికినట్టును, చితాంంగి 

స్వయంసుందరమైన తన తనువున ననేక మణిభూవణముల నలంకరించుకో నెను. 

ఖపూ టీ గువాళించు = పకాళించునట్టి. 

గుబాళించుట యనగా వాసనకొట్టుట గాని పాకాశించుట గాదు (చూ, 
శ. ఈ) = కగువాళించుట- TO be emitted or burst forth as scent 

కమ్ముతావి గుబాళించు కమ్మికొలను. Vij2y8.? (చాను ) 
సీ, $కావిగుబాళింపం దగు గందవొడియమ్యు. 

బాదులు కీవ్వ(వైయకిన దుమ్ము”, (వల్ల, విప్ర. 8-40) 
* పొ, టీ. “చిన్నారిజాబిల్లి మొందకా = బాలచంద్రు9ని మీ6ద,” 

చిన్నారి, *చిన్న'కు, పర్యాయమనుకొని, కబాలచందు))” డన్నారు: పొర 
పొటు, “చిన్నారి = మనోజ్ఞము, (చిన్నారిచిగురు, చిన్నారిజాబిల్లి శే. ర) 

కచిన్నారి - Delicate, pretty.’ (జాన) 

సీ “చిన్నారి పొన్నారి చెక్కు_టద్దముల పై6 

బిజునవ్వు మొలకలు చెంగలింప్కి (విక, 7.112.) 

బోలచు౦దు్రని యర దమృతము వూరి గానుండేదు కావున అమకము చిలం 
కుకీ అవసరమే కావచ్చును, ఆ యుపమానమును బట్టి చితాాంగ ' మేనియందును 
అంద్ చందము లరగొర మని దు, అకొరతను పక్ కలంకారాదు లవసరమే 

యనియు శేర్పడి కవిరచన మంత యు వ్యర్థమగును కావున వః ట్రీ, సరికాదు 



౧౮౨ సారంగధర చరితము [౪ 

వ. ఇవ్విధంబున బహువిధాభరణభావీతమై య మెడ. ౧౩౩ 

సీ రహి గట్టి తగెం గర్భమువానీయ విభవంబు 
తాటంకములమోంచెతీగుబు గల్లి, 

యచలాయత నితంబ మతిశయిలి చెలంగెం 

గాంచి వజ్రపు భాకలన6 దనర్శి 

కృశమై కవును ేదజికము వాయక యొప్పెం 

బృణుకింపం దగు (నీవి. బిఢవిల్లి, 

యలరారె మిన్నంది యకుణక కరంబులు 

ఘనకంకణములతో ననంగి పెనలి, 

గీ. యార! యద్భుతళృంగార మభ్గినుతింపం 
దరమ? వాసనకుల్కు_కుందనపుబొమ్మ, 

కలికిమా ఇ మైన రత్నమో, కాక యల్ల 

మోహినిమయు, నా జితోంగి ప వేసంగి. ౧౩౫౪౮౪ 

టీళ,..(1) కర్గమవానీయ విభవంబు = కస్టునియొక్క.. గొప్పదనము, తాటంక 

ములమో(ది తగులు = కుండలములమోది లోభము -- కెలిగియును, రహీనట్టిక కా = 

హసీగాంచియొప్పును* కర్ణుడు సవాజములయిన కవచకుండలములు కలవాడు, 

ఆశవచమును కుండలములును అమృణలేమయములు. వాని ప్ర)భావముచేత నాతడు 

శతు9వుల కజయ్యు డై చుండెను. అకే_ర్థ్యముసోంగి యిందు” డజ్జనప క్ష పౌతమున 

ఉశేదషామని చేవమున కర్షనికడ కరిగి ఆ కవచమును, కుండలములను .యాచించెను. 

ఆ మహనీయ వస్తువుల . పఖేవమును, . ఇందు9ని కపటకర్శనమును - నెరింగీయా, 

కర్ణుడు అమాఘదానకశిలుడు కావున కోదనక కవచమును _ 'కుండలయులనుగూ జా 

యిచ్చి'వేసెను; అని భారత కథ. 'కావున కట్టని పడవను అండ ల్యహలమాది లోభ్రమున 

దగిలి వాసీగారొచెననుటు విరోధము. 

త్రాట౦కములు (కమ్మలు) భంయప వక కోటు మిక్కిలి పు కాళించీన 

wre పా ది పరిథవల్లా- రా నీపీ కాదు; కనును. పరిఢవిల్లుట 
సీవిజేక్, as *నీపీణురిహవిల్లి అనవలెను, 
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(2) * వజ్రప భాకలనక్ కీనరి = వబా9యుధము మొక్క కాంతిచేక నొవ్నీ, 

అచల = కొండయొక్క, ఆమత = వికాలమైన, నిశంబము = వదముపి దేశము 

(“కటకోఒ స్రీ నికంబో[ జే” అమ.) ఆతికయిల్లి, వెలంగెక్షా = ప కాళించెను,. 

ఫోర్వు కాలమున కొండలకు శక లుండెడీవనియు, వానిని ఇందు9డు నజాంయుధ 

ముతో నరికివే పెననియు పురాణగాధ. కావున పర్యతమధ్యము తనక్ వై రియైన 

వజ్బాయుభము కాంతిచేత మిక్కిలి ప్రకాశించిన దనుట విరోధము, 

జచల = కొండరలె, చుక = విశాలమైన, నితేంబయు = పిరుదుఫాగము, 

(“పశ్వాన్ని కీంబః స్తీగికట్యాటి అమ) కాంచి = మొలనూలియందలి వజ9ిపం భా 

కలనకొ = వజిముల కాంలిచేక, కనరి_ చెలంగెక్లా అనుట పరిహారము, 

* వూ టీ. “కాంచి...60దనరి = మొలతాటి వజ్రమణుల యొక్క 
కాంతియను వజాియుధ కాంతి యొక్క. సంబంధముతో ఒప్పి, అచలాః, చెలం 
గల్లా = పర్వతముయొక్క_ విశాలమైన నెకర్తము అతిశయించి ప్ర కాళించెను, అని 

విరోధము.’ 

“చిత్రాంగి యొక్క మొలతాాటి వజిమణుల కాంతీతో, పర్యతముయొక్క.. 
==. నెర్తము పీకాళశించె' ననుట అసంబద్ధాలాపము. = “కాంచి = మొలతాడు 
అనుట కప్పు, మొలతాడు ప్రఘకషులశే గాని ట్రీలకుండదు. త్ర్రీభూవణమయిన 

కాంచి “ములనూలుగాని మొలకాడుకొదు. ఫురుషుల మొలతాిటిని = మొల 

నూలనుటయా, (క్ర్రీల మొలమాలును, మొల తాిడనుట యు సంప బాయ వితద్ధము, 

మొలనూలు. మొలశా90డుల భేదమునిరుగనివారి కొరకు జొగినుదొర యిట్లు విష్ణు 

లముగా వానియున్నాడు __ 

“మొలతాడు - The small string tied round a Hindu’s waist 

whence is suspended the bit of cloth which covers the. privities 
కటినూరంము. బంగారు మొలతాడు & ₹0760 cord of golden wire— 

మొలనూలు. A girdle, a zone: 4 065016 of gold or silver: which in 

old times was set with small bells: as that worn by infants 
still is made. కారచి, రశనా, 3) 

ఆ కాత్రీగారి రాతర టీక్రలలోను, కాంచి. మేఖలాడులు మొలతాడు]! 

గానే 'టీకంపబడియున్నవి, (చూ, శం వై మె పు, కిక్కు ఆముక్త ఫు 11) 

నురి యు, కనికంబము. = )గెళ్తము అనుట పొరసాటు, నికేంబను- కొండయొక్కు. 
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(8) ష్రిణుతింపందగుం. నీవిక్రా = క్రానియాడదగీనంతటి మూలధనముతో 

(:నీపీపరిణోమాలధనమ్,? అమ, ) పరిథవిల్లి = ఒప్పియును, కవును = నడుము కశ 

ము, పేదటీకమ పాయక ఒప్పెలా = చారిద్య్యిము తొలగక , అశేయుండేను. 

శావలసీనంత ధనము కలిగియుండియును పేదరికము సాయకయున్న దనుట 

విరోధము, 

హృణుతింపందగు, నీవిక = పోకముడి చేత్. పరిఢవిల్లి, కవును, ేదతికము 

పాయక = బలిసీ వి కారము కాక, కృళమై = పలుచనై, యున్నదనుటచేత పరి 

హారము, . 

(4) అరుణకరంబులు = నూర్యని కిరణములు ((మిహీరారుణ పూవణళి అమ) 

నున- కంకణములతో లా = మేఘుములతో ను- జలవిందువులతోను (కంశికోంబు 

నో అమ) కూడియులడియును, (మేఘ జలబిందువులబేత అడ్డగింపబడియు, నన్న 

మాట) మిన్న౦ది = ఆ కాశీముముట్టి, అలరాశెక = ప కాశించెను,- మేఘముల 

వేకను వర్ష బిందువుల చేతను అడ్డగింపబడిన నూమ్యని కిరణములు పికాశించెననుట 

విరోధము: 

అవణకరంబులు = ఎజ్జని హస్తములు, ఫఘునకంకణములతోకొ = గొప్ప భ్ 

వణములతో (కంకణంకరభూన.ణమ్ ’- అమ) కూడి, మిన్నం౦ది అలరానెక = 

మిక్కిలి ప) కా శించెను- అనుటఏబేశ పరివారము, 

కన
న 

నడుముగాని నెత్తముకొదు. (చూ, శ, ర.) కనితంబ! The slope, ridge, 

side, flank of 2 mountain.’ (ఆస్తీ చెక్సేము = కొండవెభాగము* (“నెత్త 

మజ్జుచన? బృిస్థమలమవను ఆం, ఖా.2.29.) 

పీ (పెత్త్హ ము లేకొండ నెత్త మ్ములందాడు 

విద్యాధరీకోటి విటులతోడ,)... (మను. 4-116.) 

“నిత మ్ముల౦దు = అగి ఖాగములయందు.” తని జాలూరివారి టీక, 

Es టీ, కర్తలు కర్ణనియొక్క_ పొగడందగిన రైమెళ్వేర్యయు కర్ణభూవ. 

ణమలమాలి. లోభముగలిగి శోభనుపొంది యొప్పెన్సు అని విరోధము కమ్మలు 

భరించుటిజేక 'చెర్టలం ప్రికాళించినవని భ్థాసము'- అని, యిస్తే కక్కిన పెద మును. కవినోధి: మనీ యు .వా_స్తవార్థమును. “ఆభ్థొసి మనియు 



౧] పావ్రరము చితౌంగి మేడమిోింద ఇ"లుట ౧౪౫A 

గ్యకర మైనది. అభినుతింపందర మె = పొగడశక్యమా! వాసన కుల్కుకందనపు బొమ్మ 

= సువాసనల విరణిమ్ము బుగారుబొమ్మ, కలికి రూవైన గర్నమోకా స్న్రీరూషమును 

భరించిన డర మో, కాక = కానిమడల్స అఆల్లమోహినియొ, నాగజ్లా = అనగా, 

చితి, మురువెనంగి = సీంగారమతిశయించి. 

క (పినుమె రమణీయ మణీ 
మయమై *యతిచితచ్చి త్రమంజినునయ మై 

hee (re 

నయమైన చిలుక పలుకుల 

నయగారమునం జెలంగిన యగారమునక౯ = ౧౨౫ 

ము సు జ చీ మె జ స్ టీక.ప్రీయమై = ఫేగిమప్మాత్రమై, రమణీయ మణీమయమై = మనో 
ములయిన రత్నములతో నిర్మింపబడిన దై, ఈతి. ..నయ మై. అతిచిత్ర = మిక్కిలి 

చిత్రమయిన చిత = చిత్తకువులయొక్క, మంజిమనయమై = సాబగు పొందిక 

కలదై, (చితి విచిక)ములయిన చి త్తరువులతో అలంకరింపబడి, అని భా. “నయశి 

Behaviour’ కష్టి)నయమైనాముదువైన (విన సొంవైన) చిలుకపలుకుల్క శోనయ 

గారమునక్రాణా ముద్దుముచ్చటలచేత్క చెలంగన= ఒప్పిన, అ గారమునక్రా కా మేదయందు 

(“భవనాగార మందిరమ్'.. అమ. 

క్ష్ వెయ్యూజులు 1తనయుడిగపు 

టొయ్యారులు గొలువం చెలువ మొబుకొంగం గొలు వె 
చట 

న. ల వోోలావతానాలంల. ఆటం రను నాలా. ల జలా జనత. ల. 

వ్యవహారించినారు. గొప్ప పొరపాటు, 

ఆపాతళ;। స్చురించు విరో ధార్గమానకు, వా _స్తవార్థము పరిహారముగాని 

ఆభాసముకాదు. పరీహరో క్టిచేక ఆభాసముగా పర్యవసీంచునది విరోధము. కావున 

వా _స్హవమయిన అర్థమును ఆఖొసమనుట సరికాదు, 

+ ఛా పా, 6 అతిచికుభి త్తి” . “అతిదిక్ళ మందా మఠజీరేములక్రా” 

(వూ. ము; కం ర.) ఆతి చికి చితి తంజ, తాళ, పా, 

*పూం టీ. నయగారీ యమనకా = ఆతి సేవ. చేతి” 

' నయగారమునకు ఆతిపే*ేచు యను నగ్గములేదు, 

+ పొశాం౦,జోతీనునుడిగ పుం? 

19 



గర సారంగధర చరతెము అ. pm 

గయ్యాని చిలుక జేశీ 

వయ్యా ఇని పిసాలియాలివె నున్న గన్, ౧౨౬ 

శశీక్ణ = ర డగ ప్ర ) టొయ్యాా్యారులు = పిక _లైలయిన విలాసవతులు , *కొలునజాకా 

శేవించుచుండ గా వెయనము - ఒలుకకొ ఈ అందము చింద గా, గయ్యాళి = ధూర్ము 

రాలయిన మతాం, * చిలుక తేజీవయ్యాళి =ాచిలుక నెక్కి విహారించువా డైన = మన్మ 

శున్కి పీసాళి ఆలివ లక్ = మీిటాకపురాణివల్కెఅన గా రతివలె, కొలువై ఊన్న ంతేకా 

కొ టవుకీరియుంద గా, 

గయ్యాళియు కతివలె విలానవతియునైన చిత్రాంగి తన ెలికత్రైెలంగూడి 

కూన్పండియుంద శా జని శా. 

4కు. సరసాగోసర వాససపభుతనూజసూలలమ్లూ పురం 

దరజద్భోగ భురంధరా భరత శాన పౌఢ మౌనిక లా 
' (sw 

స్యరసో త్పాదనకోవిదా శివణభూపాదివ్యరళ్న $ప్ర భా 

తరణి శీకరగల్లభా విభవభ్ళ త్తంజాపురీవల్ల భా. ౧౩ 

హ్ తరుణమన్నృథ యాశిత 

భరణగు గాభరణ శౌర్యబహురాజ్ఞధురం 

ధర సత్యాదిముచే) 

శర యభినవభోజరా జవరబికుదాంకా, ౧౩౮ 

ఉప టీ.=చిలుక, =. సాళిక చిలుక గుజ్ణప్రు విహారముగల కుత్సితునిభాగ్య 
= (రతీ) కలె” 

పృకృతేమున వక్తవ్యము, చితాాంగియొక్క విలాసాతిశయము గాని మన్మథుని 

కుత్సిరత్వము కాదు. కుత్సితుని ఫౌర్యగా చెప్పుటచేత కతియొక్క_ సౌందర్యాతిశ 

యము నూచికమును కాదు, మొదలు మన్నథుని కుత్సికుడనుటకు హేకు'చేమి 

ఫై a .పర్యయులు మూడును విజయవిలాసము పీభమా శాషసమున ' నున్న బే. 

ఆరభలినొల గవ పద్య మిందు శక ము 

5 పాకం. తపో. 



౧.] పఫమాఖ్యాసాంతము గఢ్ 

తోటకము.. 

అతులాగమఖా స్రైవిర స్త సను 

జ్య తులాధిశవిద్వద వా ప్తశతి 

కంతులాభ శుఫోద యకారణర 

bit దానచణా, ౧కి 

గద్యము. ఇ ఇ ఏ కీిసూర్ను ఇనారా మంవరప పెగ్పభవ 

సుధాసార జసితే యో లతొంార ee లస Es కుమార 

సమా రాధితేంంససమాజ నే౭ట రాజ్య పక బై ; బోవ సారంగ చర్నిత్ర- ఎబను 

మహాపోబంఫంబునంయ పథమాశ్వాసము. 

ఇది శ్రీకంకవీందీఖుటా పంచానెే ఖా ని ద్య "జ్య సంవ ఖ్యాతి 

వీశ్వక తీవ పతి వేంకటుళ్వరక్ళపా పాళిచ్ళాక కాళ్యప సగోత) దిపాలానాయ 

పపిత9 సర స్వతీవృ సించా ప్రత) రాజల క్ష్మీకళళ ప్రాం, ల 

పిచ్చయశా స్త్ర పరిణ్లీకంబును, “జిత కాళి నామకంబును నగు సారంగి ధర చక్రం టక 

యందు ప్రథమా శ్వాసము 

ఈ కాం పొం 6ప్రిసిద్ద వ్యాగ్యభివ వేమకూర. లమ్మణామాత్యతనూభవ 

సదొం+ లి (ఇది స్తూ ము? పాం) 



(శ్రీ 
సారంగధర చరిత్రము 

ద్వితీయాళ్వాసము 

1 త్రీజానీమనోహర 

¥పూజాంచిత హృత్సయోజ పోప్యాఖిలది 

గజ సకల్యాజినని 

ర్వ్యాజక్ళపా “ యచ్య కేందర ఘునాథనృపా, 

వం అవఫరింపుము, 

క, అరీతిం బాగువము ఫో 

సారంగధరుండు తోడిజననాథసుతుల్ 

సారెకు గకలు వేయంగం 

గారాకూర మయి మనసు కళవళపడలణక. . 

టీక... సారువము = పావురము, పోజొ = పోగా, కారాశకూరమయిజు 

చిందరవందరయై , కళవళ పడంగ౯ా = తహ తహ పడగా. 

ఉ “బెగ లిడంగ గెంటి 4యిట పెంటినిగానక శేలిపోయి చి 

తాంగి ఏచితే” గరక్నే భవనాంగణ (సీమను దేలవలె నా 

వ 

ద దాదా 
+ ఈపద్యము విజయవిలాసము ము రృీతీయా శ్వాస ప్రారంభము “రఘు నాథమణీ” 

అను పౌాశకముతో నున్నది. . 
f[సాశాం.-= “పూజానిత.' 

పట్ట పా, యట లణెంటిని, ,. బేలి” 

యిట్లు. పెంటిని, °' శేరి? ళం ర్త పొ (యట పెంటిని, + చేల” వ్ర. సొ 

కయులలలెంటిని.. .చేరీపోయి,” కష ప 

గ " పాశాందకీకునజేత 



2. పావురము చితా '౫౧కుడమింద వొలుట ౧రీ౯ 

బంగకు[మున్గు పొన్సరము; బౌప్పునె; యం కప్పురః బుభోని శే 

భంగుల నన్యుల స్యదకం బంపలయరా దిశ నేము సేయుదుక 

టీక. బేంగలు + ఇదంగకా = (వీరందరును) కేకలు పెట్టుటచేత. ₹౦టా 

వివర, భచితాంం...పీమను = చితాంంగదేవియొక్క విచ్మికేనుయిన రత్నాల 

పేడముం్నోటు. (=లోగిటిలో) తేలవారిలెకా = వెమ్మదిగా. చా'లెను. 

గ్ తామసము సేయం దగ దింక దీవాసమున, 

నేకు హరి నైన జం బోక్ వం ననుచు 

బోవ, నుటిముతుసుకు:ను సుబుగి దో 
ఇ ఖు 

దర్శి గావున సారంగథపన కనియ, A 

టకా వీమసమునకా = ఉడిమాకుచేత, తావుసము = ఆలస్యము, ఇంకచే 

యంగదు దీగ ద న్స్దర్శి = శోూరప్రు మో చనకిలవాడదు. సారం ధకునకుక? = సారంగ 
న. శు. 

రై కా. పొంయాీముద్దు6 బొవురము” (మంస్తుహూవుకముఅని, పూ, ము, పొ.) 

“ముద్దు పావురము" అనుట తప్పని “ముద్దం చాభ్రరము' అని సవరించి నారు' సవ 

రింపనక్కార లేదు: “ముద్దుంభావురము; కొలువుంయగాటము అయంతుక్కు) ఇత్యాసలు 

శురతిక టువ్రలు ర శాస్త్రీ గారీ వార్తితలలో నే తరుచుగా కనబడుచున్న వి, * ఆగమ 

ఇాత్రు మనిక్యముగావున ఈను గాగమసంధి చేయకషోయినను తప్పుకాదని వైయాకి 

రణుల సిద్ధాంళేము: (చూ. ఆం, ఫొ. శాసనము. సంధి, గర.) 

(వూ. టీ," “అంగణపీమక్రా = మధ్యప్ఫ దేశమందు.’ 

కఆంగణి) మనగా, ముంగిలి - లోగిలి, యగునుశాని యింటి మధ్య ప దేశము” 

కాదు. “అంగణ - మెజుంగందగు ముంగిలియన (ఆం, ఖా, 2.19) వుధ్యహ 

బేళము అనవలనీనవోట పాిజ్ఞులు “నడియంగణి మన్నారు. “విరితొగ చందువా 

తెగల వేడుకయా నడియంగణంబులోల బఆచిన రత్న కంబలిని”? (ఈ, శా, 

6.128.) 

ఆంగణము - ఇంటిలోని మధ్యపి దేశ చీయైనరెడల = అచటికి పావురము 
దూరవలె గాని వాలుటయొట్లు!ీ అది యసంభవము- కావున పొ, టీ, తప్పు, 

కప్రూ, టీ. శ్రైర్యముబేత, 

ఇక్కడ *దీముసి మనగా శ్రైర్యముకాదు. నాపొవురము రాక్ష యె 



౧౫౦ సారంగధర చరితము (ల. 

ధకనితో (చూ, భా. కార, 6,) అనిమెకా = ఇట్లనెను. 

[గ సుబుద్ధి (ప్రబోధము -__- 

ఉ. మన్నన చేసీ మోకు బహుమానముత్రో "నను నేలినారు నేం 

గన్నది 'చెల్బకుండిన నఘం బగుం గా దని *వెగ్లలింప క్ర 

విన్నప * మాలకింపుము, “వివేకివి గాని మజొండు గావు, నీ 

శన్నడు లేనియోజ యిది యే?ముటు పోయినహానియ య్యెడు౯, 

టీక. జెన్షలింపక = నిరసింపక, ఎన్న (డులేని ఓజ = ఏనాడులేనిపద్ధతి, 

ఉ. శా బొకం డూరలేయ, చెలి * పాగయపుబిత రి, సీన్చ భూపరే 

ఖాజితమన్న ఫుడ, నటు కావ్రనం బో దగదయ్యి సీకు నో 
న. న ల 66 G5 

పోళుందిలే. అను దిమాకు, (ఆహామిక). శత్రామనమువేయందగదు. ఇంకదీమసమున 

+ నేం బోకరీరకు అని ఫూ, టీ, అన్వయసరణి: సరికాదు. 

1 పొళాంంాామము) 2 కజేగరింప కీ క కమాదరింపుము) * ోవివేకివి గాన చె 

ఆంగ రాదె 

ఫిశాపా = అటుంపోయిని 

పోవుట ఆటు శాని అటుజ్షు* కాదు. “ఆటుపోయిని అని సొ, ము, 

శా. పా, లోని (ఆటు మిది) యరసున్న పిమాదపతితము. ఐలేయేమి! 

దానిని తొలగించుటకు ధైర్యములేక వావిళ్ళవాతు, “పో ను “బో గా మార్చి 

ముది౦ంచినారు. శాస్ర్రీశారి యడలల భిమకు గల. బిగువట్టిి. 
పో-చీన కృతులలో, “అచటికి అను అర్హమున “అటి యనియే 7 “అటు” 

“అటక! అనుట కనబడదు. 
కటు యట వోవంజాలక.” (కాంతి, శి కికిర్స) 

“అటపోవం భోవంగాలనక్షా,? (స 8టోక) 
“అటవోవుచుంద,. (రోల, 8.169.) . 

“ఆటయిట యేంపచు శార్మలోపలను, (బసవ పుట, క) 

జ కాం పొ, పోయంప్రబిక్తరి.” (కపాయమలీక్త! రి వూ ము, 1. 
పోోయము!ను “పాాయవ్రు అని సవకించుటు సరియే'కాని Cy వర్ణమునకు 

ముందు. అరభున్న "వెట్టుకుమాతము సరికాదు, మువర్షకమున కా జేళమశావచ్చిన 
(రపు? లోని సెరనున్న అరసున్న కానేరదు, కావున కస నా! అనిమదింంచుట 



2) సుబుడ్ది పహాబోథ ము ౧౫౧ 

రాజకుమార, యెక్కడిపరా కు సూవం గదయ్య భామినీ 

రాజబచిత్త ము లెలియ రాశీ చెబటుసో యెటువమ్చునో కణా, ౭ 

టీ వెలి - లి సాళ్తియప్పువిక్తకి = వయన్సులోమన్ను మీటారి* 
నీవ, మూసుంంభుండవ్రు _ ఆకాకప్పతీణునత మని ఫ.ఎమిం చిన వాడవు. భామిని 

గాపాటల చర్యే మణ్ గా శ్రీం యొక్కయు చాను మయము ఫి తు చిగ్త వర్గులు * 

ఎటుపోయి. ఎటువచు: కో = ఎగేజుపరిణమంచున్నో గోలీ నుగాగ పక్ష చా! 

సాకి ఓఎటు = పోమెటు; కనే కారసంధి, పాణుకే (దూ, పెం, 

క, వలపు సట, వావులా నహి, 

య సత్యము సున్న, తలంపు లభ బ్మాయల్ న 

తపం వడషి బాస చేసిన 

జలజాశుల నమ్ముతాను సాగంగధరా, ర 

పోక వలప్పు ౯ మోవాయు, సట ౯ కటిమోసము, వావులా ౯ కన్లీ.కొడు 

రు ఆనాస్ట = బెల్లెలం, ల నహీ - లేవ్చ. కలంప్టలు = అభచ్ళా 

బటల పాతను. er 2 TRA enY, Meet, న. 

తప్పు. కప్పోంబప్పో, శా. సా. ను బటి వావిళ్ల వారును “పాక్తియంప్పు? అనియే 

ముడి)ంచినారు. ఎందుకు ముది౦ంచరుశీ న వక్ర సృనృదేచేతరోజనః,? 

7 పా “కెటు జోయెటు? 

ఎటుపోయి  ఎటువోయి అనవచ్చు నేగాని “ఎటుబోయి' అనగూడదు- 

కళమిది (పి “బి కాదుః* 

నా. పా. తేల(ద డీపీ! (= (శిరస్టైనము చేసీ) అని, వూ, టీ.) 

బాపణేయుట, మొకుటివాని కిరయును *ీఠడేవి గాని శడిపి కాదు. మదం 

తా, పితులలోన్ను తంజ తాళ, పితులలో కొన్నింటనుం *తలకడివి? అని 
యున్నది" వూ" ము నను, వావిర్స్, (పతీలోను, తంజ తాళ. (ప్రతులలో కొన్నిం 

టను, తుదకు కొండపల్లివారి పతిలోను. _ “తడవిి అనియేయున్నది. వారు 

6తడివీ” అను పొకమునుచూచి *వి = “షి శా డిద్దియుందురు.. అదిపొరప్రాట్టు 

కవు లెల్లరును - “తడవి' అనియే వాడియున్నారు. ఒకెకొన్ని పియాగములు,- 

ఈ పారంగధరకు ముందటి వెనుకటి సారంగధరలన్ని ఉిలోను, “తడవని 

యన్న యర్ధమే స్పష్టముగా కనబడుదున్నది, 



రం సారంగధర చకితొము [e. 

యల్ = భావములు మబ్బ్బబనీడలు (7 నిలుకడలేనివి కాబట్టి, తలతడవి బాస 
మే క్రీ శోసీనకా = (మవ) తీలశౌ చేయిపెట్టి పామాణముచేనీనను, జలజాకులకా = స్త్రీ 

శు eee 

లను, కా. 
న్ 

(1) వష చక్కిక్రే.- 

“నగ వ్రుచేయక నాకు నమ్మిక ఫుట్టం 

గంచ్చల నొకచాస గావింపుండనుదుం 

జెచ్చెరందనతలం జెయ్యి పె్టెంచి, కొన (పు, 152) 

(2) “నవనాభి కవి శన హరిశ్చందంజోగూ డా యీబాన నిట్లువాడిసాడు. 

6 ర ర్ట ముకు. లక్కి. (వీయములు నలికి 

సెట్టి దేకులువెట్త నిక్క ముల్నొడివి) (2- 814) 

(3) బాణాల శంభుడాసుని సౌరంగధర 

ట్. దలయంటి, వాసవేసీనను 

శ్రీం నమ్ముం౫ రాదు చిళ్చింబులోను) (ఫు 11.) 

పాలతో బాసచేనినను, కలయంటి = శిరన్సుముట్టి బాసచేసీనను, అని 
యర్థము. వా బలో చేయద్ది బాసబేయుట లోకముననున్నది. (బౌొ)ను “పాలతో 
శలయంటీ” [ఇ02 (న్! they wash their heads in milk and then 

8౪687 అన యర్గముచెప్పి వాడు. కాని యది యంతయుచికము గా తో చుటలేదు.) 

(4) సాలమంచి తిమ్మకవి సారంగ ఫర. 

6 పలుమగు లేలముటి బానంజేసీన 

కలికుంబోడుల నమ్మందగదు కుమారి (ఫు? 6.) 

ఇక నికర కవుల పంయోగములు న. 

(6) కలకడవి భాస చేసిన 
వలయాలిని నమ్మరాము వినరా సుమతీ. 

(6) ఈపద్యమునశే స సంస్కృతాను వాదము... 

ఓక స్పనువి శికస్స స్వా 

పక్యేకవ్యా న కామిన్యః.” (నీతి గీతలు = రల.) 
(Ty Ae “చెంచునింటికి బోయి. చెంచకికుం భయము 

చెప్పినమ్మించి, తలమీద కేయి వెట్లి 

చెజకు మనీ. కారీ, 5, య్. 



గ్ వయనువాంకును మిగుల శా గబివవాయు 

నన్నిట నసెయా) యై యుంకునట్టి వాయ 

దైవగతి నొంటిపాటునం దగి తెనేని 

యోజ చెడి పైకొనె యెట్టి మువీద మైన? 
యాం 

టీకాయఎబాగమిునవాండు = అందముబునవాడు ఓీజపెడీి = నీతిమూలి; 

జ్యా గిన వ మువీ. 

వ, అని యటుంక నిమ్ము, we 

ఉ. ఇంతులదూవు నాటుకొను *బం దపదే మగవారిచి త్ర ము౯* 

గాంకల(కన్ను సవ్నల మెలంగు గదా మకునంబకంబు లా 

న. 

(8) చ, “సందేళాడ నిటు వవ్పెదనంచు భవచ్చిగంబు వెం 

గరమిడిపోయినటి తిలభాతకుగాలి...”  (శ్రీనాధునిచాటువు-) 

(9) విభవవైకాఖ భాగతిగో శ్రీవేటూరి పిభాకరళాశ్రిగా రిట్లు (వాసి 

యున్నారు. 

“కలదడపి = స్నానముచేసి, అరి టిప్పణితోనున్నది, ఇందు 

6కలవడవి అను సాఠముండవలెను. ఇటిపమాదము లింకనునొన్ని సారంగ భర చరిత్ర 

టిప్పణిలోగ లవు.” 

అయి లే ఒకమాట, *తలతడిపి' కాదుగాని “తలకుమునిషి” వాసచేయు ఆచా 

రముమా(త్రము లోకళునమన్న ది. ఆయాచాగమును పెద్దన్న గారు చెప్పియునున్నారు. 

ద, ఉజిలుంగుల: జెట్టు చుందొడల( జెంద్నిక సొవడ యట మైకడిక్రా 

జెళ్లణెళశేని చీరం గటి బింకపు చన్ను ల జేర్సికొంచు, చే 

జలకములాడి యాడి యొకచాన కరస్థిత శేకయె నృపుకా 
cy మ 

“వెలువడిచూచె, లోబడిీతి నీక్షని బాసకు నిల్వెనో యమనకా) AOI) 

రలక్రుముకిగి పిమాణముచేయుట లోేకముననుండుగాశ* . -ఆంతమాత 9) మున 

“తఖదడవి? __ అనుపాకమును కతలదడిపి” ఆని జద్జగూడదు, అందును సారంగధర 
దరితేరివాసిన కవు లెల్లరును ఏక గీ9ిరము గావాడిన ప్రిచకూగమును సారంగధరలో నే 

. దిక్తుట మిక్కిలి సౌవాసము, దిస్ట మిక్కిలి సావాసము 

శా. పాం ఎంతరుదే?. . ]' “కన్నుసన్న నె”. 

20 
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ద్యంతము లెంచి చూడ జవరాం డయెడాటములంకు కక మే 
యెంతటివాని కన జలీయింపక బ్య మనంబు నిల్పగల౯ా ౧౧ 
టీక, ఇంకులచూప్రు మగవారి. చి ర్రమకొ' = మనసునందు, చాటుకొ 

నుట, ఎందు = ఎచటశగాని, అరుదే = ఆశ్చర్యమా! _ ఆశ్చర్యముకాదు; ఎందు 
వల్లనన గా ఆద్యంతములెంచిచూడక్రా = పూకో త్సరములను పరిశీలించి చూచిన 
యెడల్మ మరు నంబకంబులు = మన్మథుని బాణములు, కాంకల కన్ను సన్న లక్రా = 
శ్రీల కనుమైగలనుబట్టియే = మెల౦గుక్రాకదా? (ఆ మొవనిని వలచిచు+చునో 
వాని సే మన్మథుడు బాణములతో కొట్టునని భా). ఎంచిచుూూడకా, మరునంబ 
కంబులు = ఆరవిందము, అశోకము, చూతము, నవమల్లిక, నీలోేత్సలము _ అన్న 
వానిలో * ఆద్యంతే ములు = అదియైన అరనిందము _ అంత మెన నీలోత్సలమున్ను , 
కౌంతల కన్ను సన్న లకా = కాంతల కన్నులన్న సంజ్ఞతో వే = 'మెల౦గుంగదాః కమ 
లము = కలువ, కాంతల కన్నులుగానే చప్పబడుచున్న విగదా- (అని చముక్కా 
రము) ఎంకటివానికైనకా = ఎంకటి' పృజ్ఞాశాలికై నను, జవరాండ9 + ఎడాటము 
లందుక్రా ల యువతుల నిషయమున, మనంబు, చలింపక = ఇెదరక్రుండ, బిగ్గనిల్బC 
గక = గట్టి నిల్పియుంచుటరో, శేక్ళయే = శక్యముకాదు. 

ఆ. మొ నిజము భీమ్మునంతటి జి లేందియున వన 

నాక పుట్టు మది నిరాశ పుట 
టు 

దితేరు లన నెంత యీ కాంత మై యున్న 

ధనముపట్ల యువతి జనముపట? 

శ. అద్య ౦కే చమత్కారము పూ. టీ, లాశికేదు. ఆ చమత్కారము వసు చరిత్రే 
మున నిట్లు (ప్రయుక్తమైయయున్నది,__ 

ఈ. “ఇంతి మృదూకి మాధురికి నిమురసం బెన వోల(జూలకా' 
ద్యంఠమునోడీ మధ్యమ గుణాళశుయయమె ఇెఆటకాశ "నన్ని జ 
_ న్యాంత రముల్ 'వహీంచియు దనంత నె ఖండములమయ్యొ గాని, యా 
:వంత్రయుం బూూూన 'జెంత్త పొడియయ్యు. నఖండతదీయసంప దక్షాంి (2.46: 
Fn టీ. ఈూా“్వెడాటములరిదుకా = క్రీీడలందు,? 

దలరానిక్ దిగినపిమ్మట . మవసు, నిల్వలేకఫోవ్రటలళ 'వింకళ్లేదు: ఇ లకుమున? "అని. వెస్పుట్ల సముచితము- 
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క, వినమే తొల్లిటి తపసుల! 

వనితలకు౯ తహ గల రే? 

మన మనంగ నింత గరలక 

మన మనంగా నెంత కలికి మటువూయలకున్? ౧౩ 

టీక... తొల్లిటి తపసులక్రా = వూర్వకాలపు తపస్వులనుగురించి, 
వీనమే = మనమువినుటలే చా, (వారిలో) వనితలకుకొ - లోనుగానివారుక్ = 

= లోేబడనివాయకూడా _ కలశే? ( = లేరని భాం అంకటివానే అట్టయి 

గనశా, కెలికిమటుమాయలకుకొ = అడ్గుదానిమాయలక్కు కరలక = సంక సించిలోబ 

డక _ ఉండుటకు, మనము-అననజ్లా-ఎంత = మనమంీ _ ఎంతమాక9ఫువాంద్లము* 

మనము-అన గాక్రా-ఎంత = మన మనస్సవగా ఏపాటిది! 

చ గుజుతుగ (స్ర్రీలకు౯ మగలకు౯ మది నిల్క_డ లెందు లేశ. నీ 
వెజుగనిసీకియుం గలదె? యేటికిం దత్త అపాటు £ మోాందిచే 

శుబుగవు నీఏవేక మిపు జెక్కడం బోయ విచారహీనతకా 

గజటితనంబునక బదరి కార్యము చేసిన మెత్తురే * ఘనుల్,. ౧౪ 

టీక. మోయిచేటు = లేరువాతవచ్చుకీడు, శ కజటికనంబునకా = మూర్థ 
త్విముబేత. పదరి = తొందరపడి. 

*ఎడాటమునకొ జు విషయమున అనుటకు,ా 

(1) నీ. కచెపమేమియునులేక నీయెడాటమ్మునం 
బాడి దప్పడుగచా శరవుండు,? (భీమ 2.88.) 

(ఓ ఊఉ. ఆన్న లపట్ల( దమ్ములయె డాట మునక సముడంచు. (విజ.1.27,) 

(8) వ, “ఈయనుచిక పియోజనంబు లెల్ల బరులయెడంగాక మాయెణా 

టంబునం దగన్రలగునే.? (మల్ల. విపి. 4-69) 

శ శా. పొ మోయదమెక్తెజు గవ? ఈ (జనుల్” 
( ఫా. టీ “కజటి తనంబునజా = దుర్దనస్వభావముచేత.?, 

సారంగధరుడు చితోంగ మేడకుపోర లెనని పట్టుపట్టుట, సుబుద్ధిమాట వినక 

పోవుటయు చిత్రాంగి తత్త్వము యం. “సుర ర్ల నస్వభావముచేకే శాదు 

శావున ఆతని కజటి తనము “మూర్థత గాని జొర్జన్యము కాదు, 

5కరటి అన గా మంకు stubborn, brutish.” (చో 9న 
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చ నృపత్కుమార లోకమున నీసరి చక్క-నివాగు లేర్కు నీ 

విపు డేటు సోమునప్పుడె కయింబడి నిన్సులవంతం బట్టు న 

చ్చపలవుగాతీ నీ వది పొసంగక వచ్చితి వేని రాజుతో 

.,పటముగాలంజెప్పి నినుం గల్లరిం వేయుంజుమో నిజంబుగళా ౧౫ 

టీక __ అచ్చపలమృ గావీ = 'అచికా9ం!. (చంచలము శ "న చూష్రలుకలది* 

అనగా కను వేదుకు కలది అనిభావము.) పయింబడి, వలవంతక్రా = మన్మథవ్యథ చేత - 

(శామో జేకముచేత ) పట్టుక్రా = నిన్ను పట్టుకొనును- (పిమ్మట) నిన్ను , కల్లరికా 

చేరయుడ్రా = ఆసళ్యమాడిన వానిని గా జేయును. 

క, తల గలిగిన గుళ్లాయులు 

గల వేవగ నైన సవ్ర గలిగిన దాద్భ 

క్క_లరవము లెన్ని యెన్ 

గలి గెడుం బోకు మని * యడ్డగా 'త్వేయంగన్. ౧౬ 

వ వ్యావహారిక సత్యశ్వంబుప్రక్రటించు పిపంచంబుచేత వంచితులగు నెజుక 

లేని కజటులకరణి  హర్ణంబులు మనీచికావీచి కాపొనవివశంబులై దిశలంబ8ి 

భ్రమించె? (పాండు. 4- 16.) . 

శర్మ లో “కజటి = వంచకుడు” అని యున్నది. ఫూ టీ. కర్త లాభాన 
మునే గీహీంచినారు. పొరపాటు. 

నెం 205 (తంజావూరు) కాళ పతక9పితిలో ౧౫ తర్వాత ఈకింది అథికపాఠ 

నున్న ది, 

వ. అదియునుగాకో 

క. చితాగంసి నిన్ను దలంఫున 
ఫుత్రుండవని చూడలేక పొగులును నినుమా 

శతు9వురా లటు పోకుము 

చిత్రం యున్న ట్లి (ఓ) మేడ చెంథకునధి పా. 
w a పా నా “అడ్డంగా ల్యేయంగక్లా.?? (“అడ్డ గాల్వేయ౦ంగక్షా = = నాలు 

జ్జ ఎపెట్టంాని అని ఫూ, క) 
యుల? “అడ్డగాలు? my (అడ్డంగాలు? కాదు? శ కః కర్త “అడ్డెగాలు 

ఏ దడ్డకజ్ఞ = అడ్డ విన్ను ము.” అనివిషరించి. ఆక్కడ ఈపద్యేము 
స యదా A గ న? న ౧ కనాను “ గక ముం దరనున్న వె పెట్టుట 
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టీక... తాద్బక్ కలరవములు = అటువంటి పొవుకములు ఏవగ వెనకా = 

ఏవిధమున్ననెనను, కోలిగెడుక్రా = వచ్చును. పోకుమని, అడ్డ గాల్ 'వేయంగక = అడ్డ 

మాటలు చెప్పి నికోధింప గా. 

క, కోపమున జూచి యఫు డా 

భూపాలకుమూరుం డను సుబుడికి “నానా 

MARE రక వలవని ష్ట్ర 

పాపము గ కైనను వాలు( బదివే ల్యచ్చె౯, ౧e 

టీక. -_వలవని పాపము = లేనిపోని పాపము. పది వేలువచ్చెకా = నీయుప 

దేశమున పడి వేలు (ధనము) అఖించినట్టయినది- (ఇంతట ఊరక పో. పోఎ అని 

సీను) 

“పదివేలువచ్చెకా - ఇవియొక జాతీయము, 

గ్ ఉఅచాలు పడివేలువచ్చె పొంచాలిదొరికి 

నృక్టెకద కీడు మనయూకి గట్టుగన్న ” 

పొంచాొ. పరి, ఫు, ప 

పొరపాటు, “అడ్డ గాలు, అడ్డకత్సి అడ్జ పాప, అడ్డచాయు "మొదలగు పదములకు 

“అడ్డంగాలు, అడ్డంగత్తి + అడ్డంచాప, అడ్డంజాంపుల, ఆను ననిష్టరూపములను కల్పిం 

చుట తప్పు, 

6 అడ్డ గాల్ చేయంగక? అను జూసీయమునకు కాలు అడ్డముపెట్టంగా” అని 

టీక వాాయుటవలన హా. టీ, కర్కలకు జాతీయమైన తెనుగుతో పరిచయముచాల 

 తక్కువఅని యేర్పడుచున్న డి. వచేశీయుడైన (జౌనుదొర “అడక Obstacles, 

obstructions, hindrances- విఘాఠీము. నాపనికి అడ్డకర్యలు వేస్తున్నాడు 

he throws difficulties in my way.” అని ఎంతో చక్కగా వెప్పియున్నా డే; 
చూచుకినగూడదు? 

“అడ్డగాల్వేయుట = అడ్డముగా కాలుపెట్టుట. 

“అడ్డ పుల్ల వేయుట క అడ్డముగా పుల్ల పెట్టుట.) 

“కయ్యానికి తలపడుట = యుద్ధమునకు శిరస్సు పడిపోవుటళి 

అను రీతి టీకలు కెద్దలని పేరుపడినవారి వాగతేలలో నుండుటువలన, భవిష్య 

తాలమున ఖౌావుకు కలుగు ముప్పు గొప్పదికదా! 



దగా సారంగధర చరితిము ఆ. 

చ. అరవుర లేక సీ వహరహాంబును మచ్చిక గూడిమూాడి ముళొ 

ఫే పెరిగిన ముబెమీలమున భీకిల కంటిని గాక యిట్టు లొం 
డొరు లని పోవ నోపుదు రంటోయి [పధానికుమూర్శ నేండుని 

ష్టురతర ఘోర పాతకపుసుద్దులు నీవలనక్ వినంబడెక్. ౧౮ 

టీక..4 ప్రిధానికుమార = మంతిఫుతాం, అరమరలేక = ఎట్టిభేదమును 
లేక, అహరవాంబును = బీల్లప్పుడును, కూడీమాడి = కలసీమెలస్నీ “విరిగిన, మంద్ 

"మేలమునకొ = చనవుబేర్వ, . .పాతకపుసుర్దులు = పాపపు కథలు, 

ఫే కా. పా...*ముకా,బెకియిన (ఇది వూ. ము, పొం) 

“మును” కళే గాని మ9తపికృతికము కాదు... 

క, కమునుకలు గంగా నదిలో 

మును కలుగ౦గా దిగి.” (విజ కే... 120) 

“మునువెడిన రావణాదులి (విరాట, 2-58) “కన మునుపడ్డ బన్న మాలు” 

(ఉఊద్యో- 8-102) “సంధించి ముకొపోయి., (కాశీ, 6-87.) “మునుముకా, గన్నం 

దగా కొండు)” (ఉద్యో, 1-10) అనుచోట కకారము గకారమగుట కళా 

కార్యముగాని దుక శార్యనుకాదు. కాబట్టి “ముక్రాబెరిగి? అనుట కప్పు. ఫూ" 
ము, ను బెట్టీ కాస్ర్రీగార్కు వారిని నమ్మి వావిళ్ల వారును పొరపాటుచేసినారు, 

4 పధాని (+ ర, లో లేదు) A 82260102 or governor. A minister, 

a president. A prircipal,—(జాను.) 

* ఫూ టీ. మందెమీలమునకా = పరివాసమువేత.” 

హాసముబేతి అనుట సరికాదు. పరివాసమునకు, అనియే లోకమున వాడుక. 

అడి యట్లుండగా , కూడిమాడి "పెరుగుటచే శోర్నడునది “చనవ్లు గాని పరిహాసము 

శాద్యు సుబుద్ధి చొరవబేసికొని హితవు చెప్పినదియు కచనవు?. చేశోజే. ఆ రచనకు 
మూలమయిన నవనాథ దరితమున నిట్లున్న ది. 

“నను నీవు పిన్నటినాంత నుండియును 
మననూదః గొలిచిన నుండె మేలమునం 

బలికితి గాక)? (ఫ్య కీ, 41) 

మందుల ము Over familiarity, leading to insolence, th 

dling, impertinence. మించిన చనువు. (కన J 



౩] సుబుద్ధి పాభోధము ౧౫ 

క ఎక్క_డిసు గ్గు ల: మ్య యిని? యెవ్యరి కై నను జెల్లుం గా కిం 

దక్కినయో*జ లా విమలతామరసాశ్నీకిం గల్ల వేర్చునే 

యక్కట తప్పీ దారి యటు _లెనశు నా వ్యాదయాంబుజాత మా 

దిక్కు ఎనీ జిక్కు నే పరసతీవిముఖం బని స్ వెబుంగవే? OF 

టీశ ఎక్కడి సుద్దులు = బిక్కాడి మాటలు (పనికి మాలినవి- అని 

భా) 7+ తక్కినయోజలు ౯ (కోమము) తీప్పీనవర్తనములు,..... ఆ _ విమల 

శామవగసావ్మీకీబా = స్వ చ్భములయిన తామరలవంటి కనులుగల - అవితాంగ దేవికి 

(పిశుగురాలికి _ అని ఖా) కల్దచేర్చునే = కలుగ నే కలుగవు, కేప్పిదారి = పొర 

పాటున, తటులేనన = అట్ట దది అమెకు కలిగినను నొ వాద యాంబు 

జారము mm నొ మనస్సు, అద్రిక్కునజ్రా = అచ్చట్సు చిక్కునే = వు పట్టుపడునా 

(ఆసక్ వళేమగునాకీ) నామనసు ౬ పరస సతీ విముఖంబు = ఇతర (క్రై (శ్ర్రీలవిమయ 

మున ఇచ్చలేనిది. అని నీ చెటు వా! 

“తప్పిచారి.” జాతీయము. కప్పి +-తౌరి (కళమిద దకారాదేశము.) 

తప్పిందారి. పొరపాటున; ఎట్టకేలకు; ఎమైననుస కే, అనునగ్గములలో వాడుక, 

గీ. శళకముతికి,. వాన్తీకునకుం బావండునకును, 

గర్మముగుటేంచి యాచించు గర్హ్మితునకు 

నీ పరమగోఫ్య మో పుకం, యో ఫురంధిి 

తవ్పీదారియు "నెచేయంపం దగవుగాదు. (పాండు, 1211. ) 

గీ (గారితో త్సాడాలై, తప్పిదారియతని 
 జూఛితిమె యంచు. (ఓ. రా 1.128) 

(“రప్పితాకి అని వావిళ్ల పరిపాఠము. అపాధువు) 
ఖో. “ఆషాఢ శుద్ధ పంచమ్యాం వచ్చుశే వృద్ధగ్ "తమి; 

అథవా కేప్పీదాైన చ్వాదళ్యా మదితీప్పదూ*” 

[“వచ్చెపే అని కా. సా. (ఆముక్తం పుటం 122) సరికాదు.) 

+పూం టీ __ తక్కివయోజలు = మిగిలినకిమములు?.-.. 
కొన్ని క 9మములు ముందు చెప్పియుండినగ దా *మిగిలినకి్తముములం ఆనవలనీ 

నదిశీ వారు యండేమి. క9ిమములు చెప్పిరి “మిగిలిన = నిలువయున్న, కమములు 
అమెకు కలుగ జేర్ళుసే అనునది పికరణొనుగు ణమయిన యర్థముకాదు. కక్కు కా 

తప్పు? (చూ కం ర.) 



సస సారంగధర చరతిము [అ, 

క. ఆచేవి మొక్కటియు మణి 

యోదేవియు నొక్క.టియునె యిద్దజు నాకు” 
గాడిలితల్లులు గా శ్ర 

శేవ)బులు గలవె తల్లి బిడ్డల కెరములక ఆం 

టీక. గాదిలి = పిరయమెైన, 

క్ష 4జమె యంట నన్ను బలిమిక్ 

గామించు నంట మొశకయుడక కమ్మటి న రా 

స్వామికి నెగటుగ నను నంట 

యామాటకే యా శా వెట్టు నంట విభుం డహహాో! ౨౧ 

టీక నేలా = నేను, ఒడయిడక= ఇష్టపడక, కిమ్మటిరాకా తిరిగి రాగా, 

స్వామికిక = ప్రభువునకు వెగటుగకా = రోతీఫుట్టునట్లు  అనునంట = చెప్పు 

నంట, విభుడు = రాజు, అమాటశె, అజ్జవెట్టునంట = శికీంచునట. 

ఉ ఆ యమ పాతకం బని భయంపడ కూరక యేల నాపయి్ 

మాయలువన్ని భూవరుమునంబుం ॥ గ నారిలంజేయుణి జేసె( బో, 

యాయనయేలపుత్తుండని యాత దలంపక నొంచు? నాయినా 
లే యిది వట్టిశంక పని లే దిటు వంటినె నీత్రిమార్లముల్ ? 99 

టీక. కనారిలకొ = కోపయు క్తమగునట్లు, ఏలచేయును, ఏలనొంచుకా = 

ఎందుకు నొప్పీంచును? 

క. నామదికి౯ సరిపో దిది 

యేమి, తపం పోదు నిప్పుడె చెత్తు౯, 

శ ప్రాకార bas న $ 



త) సుబుద్ధి పృబోధము ౧౬౧ 

నా 4మున్లు పావురము నని 
భూమిోవరసుతుడు గడది పో, నతం డనిమెన్. ౨౨ 

ఆ వె. ఈ సుబుద్ధిమాట లెంతలే యని పోయ 

డీను బుద్ధి నికు. జామా లతాంగి 

బలు పరాకు మాని తలపోసి భూడునా' 

విటుప రాకు మనుచు నబుగ నేల. ౨ 

టీక... ఈ - సుబుగ్గమాటలు, ఎంతలే = ఏమీలెక్క, అని, పోయెదవు, 

లతాంగి = ఆచితాంగి, ఈసు-బుస్స౯ా-ఇడును = మనసులో నీమీద ఈర్ష వహీం 

దున్సు నిలపజ- రాకుము జ నన్ను నిరోధింపవగ్దు, అనుచుక్కా ఆలుగశేల = ఎందుకు 

కోకీంజెదవు, నిలు - పళాకుమాని, 

గీ. నిర్నుం జూచిన నెటువంటి నెలత కైన 

మనను గరయగక యుండునా 1 మనుజనాభ 

తనయ “చితాంగి తల్లి నా” కనియె దకట 

వారకాంతల కెంటదైన వావి కలడె? 9A ఈ 

టీక... వార కాంతలకుడ్రాు బోగమువాండ్లకు, పాని = కొడుకో, తమ్ముతు, 

ఆకు నియమము, కలటె = లేదు, 

4 కా. సా “ముర్దుంవావురము” (“ముద్దుపారువయు? న నని ప్రా, ముపొ., 

తంజ తాళ. పాఠమున్ను.) 

“ముద్దు పారవము” ను “ముద్దుంచావురము' "గా మార్చుట రోత, iss ౪.న 

పద్యమకిరింద. ) 

+ శా పొం “నమనుజనాధథ, యల్లచికా9ంగి * (“యనుజనాథకతేనయ, 

చిత్రాంగి అని కంజ సా.) 
_ఫారంగధరు డప్పటి కింకను కదునుజనాథుండు ' కాలేదు. కాన్రన.కా. ఫా. 

సరి కాదు. 

ఖ్. ఈ ౨౫ మొదలు 2౯ వరకు గల పద్గములు, వూ. ము. నను, కొన్ని 

వారిక ప్రతులలో శ్వ 

2] 



౧౬౨౩ సారంగధర చరితము (ఆ. 

క. ఏకాంత నైనం బురుముం 

'జేకా౨తమునందు. జేరు నేనియు నతని౯ 

భోకాఫవాద మంటచె? 

చీ కాక్సుగ థెర్య మడలం జేయండె మసండుక? 9. 

టీక, _లోే'కాపపాదము = లోక మువలనినింద , ఆంటటె = చుట్టుకొనడాశ 

మరుండుకా = మన్మభుడున్కు. -బీకాకుగజ్లా = చిందరవందరగా (చేసీ) గ్రైర్యము, 

ఎడలకాశేయండె = పోగొట్లడా* 

క. వేగ నరేంద్ఫుడు రాశే 

భాగా యిటు చనల వాండిపలు మొన సోశ౯ 

భోగంబున నిను 1 మెనుపడె 

భోగిని మొనపుడు చేరం బోరాదు సుమో. ౨౭ 

టీ కా._._(ఈపద్యమున చితాంగి భోగినీశబ్బళ్లేమచేత సర్పముగా ఇెస 

బడుచున్నది.) నరేందు9ండు = రాజూ, (విన వై న్యుడు- అని, జాం) రాక్తే = 

రాకమును పే. ఆశడు లేని సమయముని అని భా. 'వేగ- ఇటుచనకా = ఇట్లు 

తొందరపడిలోవుట, బాగా = మంచిదా! (మంచిదికాదనుట.) ఆదితాంగి 

1 భోగినియైనపుకు = భోగ కాంత అయినందున, (ఆడు- పాము కాబట్టి, అని- 
అర్థాం-) వొడి పలుమొన సోశజా = దంఠకతుకములు కలుగునట్లు గా, (తీక్లయు 

లైన. కోరలు గిగ బడునట్లుగా, అని అర్థాం.) భోగంబునకా = సంభోగమునందు, 

(ఫడగచేక,. అని అర్థాం.) నినుక్రా మెదుపదె = నిన్ను నలిపిబేయదాశీ (= నలిపీ 

జేయును) కాబట్టి డానిని- శేరంబోరాదు సుమో. 

. FOO "లే "దువ Gal 

క్రా.టీ.- (భోగ ద్రీ'మైనంరున (పగడవిప్పియున్న ప్రుఢని ప. P 

పాము, పదగనిప్పియున్న ప్పుడు. “భోగిని? రై). ఇకర సమయమున 

శ గన? ఇ శాలు. అది Mes గే క్త మ యన్తశా పడగ 



ఆ. వె ఉగృళాసనుండు * నిగ్ళహింపల రాజు, 

తనయుం డనుచుం దప్పు 4 తాళి వినడు 
తండి సేయు నాజ్ఞ తాశెద నంకివా 

నింక నిజము గా నిలుచు నీకు. 9 

టీక, నిగహీ౦పంగ కాడా తిరస్కరించుటకు రాజు, ఉగగిశాసనుండు = 

కండ కాసనుడు, (రావా చండకాసనుశుగాన్రవ నీవు తీగస్క_కింపజాలను ) అకడు, 

తన ముండనునుకొ= మా ఆద్బాయిగదా అని, తాళి = నిదానించి, తప్పా = నీ 

సేగమున్కు వినండు = విననైననువినకు (వెంటనే శికువిధించునని ఫౌ-),_. శితును 
పహింతునందువాశీ లోకమున నిందపడునువ 

గీ, చమవుకొంటివి సీతిళాన్ర్రంబు లెల్ల 

సి ఇబుంగనిమేరలు లేన్ర జగతి 

నైనం జెలికితి సి మన సయ్య యింక 

ధాత [బాసివవాంతకు(. దప్పుగలదె? 

టీక చీరలు ౫౫ థర్ముములు, 

ర ఈ రాసుతుసమ్ముఖమునం 

చేర యెవరు బుద్ధినుతులు చెప్పెడివారల్ 

* శా పా “నిగహింపకి (నిగ్యిహింపల?. తంజ పొ. ఉచిత 

తరము) 

+ కా పొం “తాళిమిడందు (తాళిమి ఇడండు= ఓర్వండు, అని ఫ్రూటీ.) ' 
తాళు' యోక్క. కృదూ)పము “తాలిమి? గాని తాళీమికాదూ “తౌళు 

ఆని ధాతువుగానున్న పు డలయు లకారముతోనుండును. ఈ ళ్ కారము కృదంత త్వా 

నస్థయందు లఘు లకారమయి కత్రాలిమి” అగు. తాసాం, కౌల్మి" (గుప్తా(ప్రకా, 

వుట. ఉక 

నిధానీంచు, : సళ్ళు 1 అనునర్థమాున .: “శాలీపిడు? అను క్రియయున్న బేమో! 

“ తాళివిన(డు? తంజ తాం పౌ, (కర క౯పద్యములు ఫూ. ము. నేను.) 



దజళీ సారంగధర చరితము (ఆ, 

లేకై రాయని పెద్దలు 

1 దూబుదు 1? రందుకొలణ కళుకుతో ననవలెసి౯. 530 

టీక... సమ్ముఖమునకా = పద్ద, జేరి. బుద్ధిమతు లు = హీతములు (నంచి 

మాటలు), దూటుదుకు = నిందింతురు,. అళుకుతోక్రా = జంకుతో, అనవల సెకా= 
ఇప్పవలసీవచ్చినడి. 

“బుద్ధిమకులు చెప్పు”  ఇదియొక జాతీయో కి... 

ఎః గీ. బుద్ధిమతి. జెప్పి స్వాములు దిద్దుకొనిన 
చేపనికినెన చాసురా లోపంగలదు.) (వైజ. 2-111.) 

గబుద్ధి.. వాీయగల బుద్ధినుతులకు (వాయించి పంపిస్తూ రావ లెను, This 

is & common phrase at the end of letters, implying “I request a 
reply”- (జాను. ) 

క +f నావల్ల. + గెదవ లే దిత 

చేవరకును విన్నవించికిని, మాచి త్తం; 

చీవిధముం చెలుపకున్న ధ 
రావరసుత మూ కెబుంగరా సర్వజ్ఞుల్ @ విం 

టీక... ధరావరసుతే = భూసాలకుమారా, సర్వజ్ఞుల్ = అన్ని సంగతులు 

బరీ గిన వారు, 

1 కా పా*--*దూరుదురు? తప్పు. దూజుదును, ఒప్పు,(చూ. ౬౧ కింద) 

t కాం పొంరటుగాన నళుకుతోం 

ఫూ. ము* నను, రేంజు పితులళోే నాలుగింటను *రందుకో అకళుకుతో” అను 

పాఠ మేయున్న ది. 

tf ౯: సొ. “నావలని (పూ, ము, పా) 

వాంతపుతులలో చెక్కింటిలో “వల్ల అనియేయున్న ది: “వలని ఆని 

దిద్దనక్క..ర లేదు. (వివరములకు, _. “ఆంధ్రపండితభిిప క్కు_ల ' భాపహిభేవజముి 

rept, .ేరాలను, 'బాల. కరా న “వల్లి ఆను ను చూచునది”) 



క, అనిన నగి యెందు గలదే, 

మన సెబుంగనికల్ల యొడలు మజచిన సివముళ౯? 

కనె దందుశేమి, మనసుకు] 

మనసే తార్కాణ మని కుమాకు(డు వేగ౯ వం 

ట్రీకా. మనసు + ఎబులోని, కల్ల = అబద్ధము, ఒడలు = శేరీరమును- 

నృజచిన- సీవముకా = దేవతా వేశమున్ను, ఎందుకా-కలదే! (=ళేదనుట ). అందు 

శ్లీమి = దాని కేమి? (నీకుతో చినదూట నీవు చెప్పితిఏి. నామనసై వ్రైర్యయును) కనెను = 

సీవేదుూచెదవు. (నామనసు దృశ మైనది; పవిక) మైనది. అనువిషయమున నా) 

నునసుకుం నా) మనసే, తార్కాణము ౯ సాక్షీ, 

“మన సెరుగనికల్లా$ ఒ.ల్లైరుగనిసివమా !” అనిలోకోక్సి. కల్ల చెప్పబూనుకొన్న 

వాడు, ముందుగా మనసులో సరిపరచుకొని గాని చెప్పడు; సివమెక్కి (ంచుకొని) 

యెగురువాడు శరీరమునకెట్టి యాపదయురాకుండ చూచుకొనుచునే యొగురును 

కావున మనసెరుగని కల్లు ఒడ లెరుగని సీవమును నుండవని భోేకోకి, యొక్క 

భావము. 

(“పరసతీ విముఖమైన నామనసున చాశెరుకలేకయే కామము. కలుగుట 

అసంఛ వము" చితోంగి మదననా వేళ మెక్కించుగాక; ఎక్కి౦చినను చేను ఒడలు 

మరచి వర్కింపను' అని సొరంగధరుని పలుకుల తాత్పర్యము. 

బాలో ర ల కకదులతరనానాాల తాత నాల న గాడా నాయానా దడా తారలంతా! 

మున నిబద్ధమై యున్నది, కొదవ, అంతిమూతు.ర లాశీపమునువెంది “కిది అవుచున్న ది. 

(యా. ఈ క నట్టువ, నట్టు; తట్టువ, కట్టు; చట్టున, భట్టు కట్టును, రట్టు; 

కొలువు, కాలం; పుట్టుక, పుట్టు; నడక, నడ పొదరు, పొద; ప9ఛృతులీశర 

గతికి చేరిన వే. కావున కొదయొక్క_ తొలిరూపమైన *కొదవి ను *ళొదువ” అనుట 

సరికాదు. కా ప్ర్రేగారి వాగితలలో సర్వక) “కొదువి యే కనబడు చున్న ది, 

॥ శా పొ,---+కలదె మన సిజులనికలయు.? 

“కలి మనస్సుకు జాగ త్ర తొలగినప్పుడు గలిగెడి యొక యవస్థ, అధి యాక 

క్మికయ, జాగి.త్త "లేని సమయమున తకస్మికము గా గలుగు కలను: మనను. ముందుగా 

చెరుగుటు ' కానిపని.' కావున "కలల మనసెరుగనివేగాని. యొకిగినవి కాజాలవు+' 

కల  అకన్మికము,. అనుటకు. 



౧౬౬ సారంగధర చరితము [ఆ. 

క, వల దన్న మాన కరి7౯ 

జలమునం దనపాలివిధి వెనక గొనిపోవళా; 

చొలుజన (స్రంబునం చేసిన 

కొలయును బుణ్యంబు కట్టి కటికు డుపక *ఫహో నే, 33 

టీక. = కొల = పాపము, కట్రికడుపక = నిర్బంధించి ఆ యా కృత్యముల 

ఫల మనుభ్వింపజేయక, పోనే = పోన్రన్యా; 

క. చనుచో వాకిటిపెద్దలు 

ళని వెగ్గున లేవి రాజుగా రట లేచే” 

" “పాత్ర)భూతు లెస్స పరికించి యతీడడు 

గకయునొకండు సెప్పకయు మునుఫుగం 

బ సపంద్షు దిగిన పరిగ స్యస్న ముగన్న 

చెతీగ, నొసల వెజుగు పబుచుటొప్పు”, (ఆము, 4.274) 

“స్వుష్పముగన్న నెటేళ = అకన్మిశము గాననుట,.” సంజీవని. 

“మనస్సున కెరుకలేకుండా కలరానియౌ్లే చాకెపకలేక కామముకలుగిదనుటీ 
సరికాదు, కలవంటిది కాదు కామము, కామమును మనసునిరోధింప వచ్చును కల 

నట్లు నికోధింపరాదు* సొరంగ ధనికి గలుగు కామము కల వంటిదే నుగుచో అది యని 

వార్యమగును. అప్పు డాకని పరసతీవిముఖక భంగమగుకు. కానన కలి పాఠము 

గా9వ్యూము కారు, ఫూ, ము, నను, తంజ ప్రతులు నాలుగింటిలోను గూ ణా 6కల్లో 

సారమే యున్న ది, కల్ల చెప్పుట మనసుకు లోబడిన పని. ప్రయత్న సే పూర్వకమగు 

కృత్యము. కామమునట్టి దే. 

ఈ కాం పా 6డ్ర న్నే 

పూ. ము, సను, పెక్కు వాగితపృకులలేను, 1 ఫోణే అను పాకఠమున్న ది. 

శో. కం. ఆనువాదమునను, కట్టి కుడ్చకపో నె ee (8.172) అని 

యున్నది. కావున నదియే సరియైన ఫారము. 

పోవుసే వు లోపముచేత “పోని యవుచున్న ది. ఛా సీ కార్యార్గమె పాని 

త వెచటిశేనిం. గొరిచుపోచున్న వా౭డిోే, ? (కళా 8-88) 

fm 'పూకరాబా గారిటలే క! యని కిొదుకుచ్చు . ననలేకుండిని (కొదుకు 

చుక = న నోరకడయుకూచు!! అని పూ. జ్ర “కాతుటుచు "'సాశాం, . 

ఇ ఈపద్యమునకు శాస్త్రీ గాము వారసిన టీక చాలా పొరపొటుశోనున్న ది; 



త సుబుద్ధి ప్రబోధము ౧౯౭ 

యని కొగుకుదు సన, “లేకుం 

డిన నే మాయి నని మందటిలం బు తగక౯+ 3౪ 

టీక. _ వాకిటి పెగ్గలు = వాజారప్రు కావలి పెద్దలు. రాజు గారిటులే లే-అని ? 
కొదుకుదుకా అనక = సంకోచిందుచు, అనగా ముందటిలకా పల్కి = సంకోే 

నమదగునట్లుపలికి (= లేకపో రేమేమి? పగవాజేదులే, అని) 

సీ సికపువ్వు +శత్తుతావికి నెంటం బడు లేంట్ల 
రుంకృతి మాగథ స్తవము గాల, 

గడీంది రాయకుమార గండ వెంచేగంపు 

రవళి కంచుకిలోక రవముగాయం 

దల చుట్టివచ్చు దృగ్గాళఢళ్యపభ 

లికువంక వక వామరలుగాయగ 

నఖుదెస లి మెట్లు గొలుపు దేహచ్చాయ 

తలల దయయ రొని బలము గాయ, 

గ్. శాజసంబునం గ త్య ా ంతరములు గడచి 

యరగిగె నపుకు జగన్న హనాంగవిజిత 

రాజరాజకుమూార సారంగభకుండు 

రాజరాజకుమూర సారంగధరుండు. త్మ్ 

టీక జగన్యో వా, .. ధరుడు. జగన్మోవాన = లోకమును. మోహింప 

జేయునట్లి, అంగ = శరీరముచేర, విజిత = జయింపబడిన, రాజరాజకుమార= (కుబే 

అకావలివారు, ఏమియునన లేకయే యుండినయెడల, మరి సారంగధరుడు 

“మందటిలయబల్క.” వలసీనపనియేమి? ఏమియునుండదు- కావున ఆ యన్వయము సరి 

కొడు, మరియు, కావల వోం్యడు ఏమియునన లేకుండుటకు కొరణను “సంకోచము” 
కొని “నోర శడటుడుట' కాదు. 

కొదుకు = సంకోచించు, అఆనుటక్,_ 

క. “తనకు ననిష్టంబగునో, యని కిదుకోటంకంక.? (న భూం 8-58) 
“ కొదుకుట . కొతుకోట, TO doubt, hesitate, pine” (జాను). 
ఫే ౯. పా పెత్తుయదావికి” ((సెళ్లుతావికిఈని పూ. ము: ) *ఎత్తుతావి 



౧౬౮ సారంగభర చరితము (ఆ. 

రుని కుమారుడైన) కలకూబరుడును, సారంగధసండు = చందుడును. కలవాడు 

(అనగా నలకూబో దందు9లవ లె అంద గాడు అయిన, రాజరాజ కుమవూర సాగ 

గధరమండు = రాజరాజుయొక్క కుమారుడైన సారంగధకుడు - సిగపువ్వు కెత్తుతా 

వికికా = సిగకుచుట్టిన వూలదండల సువాసనకు (“సరములెత్తులు దండలు సరుల 

నంగ, ప ఎల బువ్నదాముములకు ఆం. సం స్టా 29) వెంటంబడు, 

కేంట్ల రుంకృతి = తుమ్మెదల రుం కారము, మౌగధ స్ట కము ౯౯ = స్తుతపాఠర 

కోల పొగడ్త కాగా, కడి(ది...రవలి..*కడింది రాయకుమార = వీళోలయిన రాజ 

కుమారులక్కు (“రాయ A King, prince It is a coruption of రాజన్ ఆపి.) 

గండ = మగడు అను బికదుచివ్నా మైన, గండ పెండేరంఫు రవళి = కాలియందెగ్నొ 

క్క_ళబ్దము, కంచుకిలోకరకముా అంకీకిపురప్రు కావలివార్యడ కఇకలము, కాగజ్ష్యాం 
పతనము. WRITER RNR PI TTI TTT TTP గాళ్తాన ననగా నపునుకనా నును పముతు టన టన నొటావాయోలటలతతణనాలా.. ౯ (7 

అను వూ. ము పొ. తప్పని కాబోలు కా స్రీ గారు “ఎక్తుందచావి అని సవరించినారు 

సవరణ సరియైనది కాదు *ఎత్తుతావి” స. త. కావున ను గాగమసంధిచేయుట తనదు. 

ఇ'ప్లేవారు “కొడుకుయబరిణయము._ (౧-౬౧) 6కొ స్పృంగష్టూ డాలు” (౨-౭౧) ఆన్ని 

మరి లెండుతావులలోగూ డా ఈ సంధిని చేసినారు. 

*పూటీ.__కడింది = గొప్పయెనటువంటి, రాయకుమార = సారంగధరుని 
యొక్క గండ ె ండేరంపు = బిరదుటంబెయొక్కృ రవళి.” 

(౧) రాయకుమార - గండ పెంజేరము అని, వష్టీ తత్పురుషుమాశ “రాయ 

కమారయిల్లు-) “రాయకుమారయన్న'; “ రాయకుమార పెండ్లాము” అని స. క. 

చేయవచ్చునా? శేనల సంస్కృృతశబ్దము వికృతిశేబ్ణముతో డ నమసిం పదు.” (బా, 

సమా, శీ.) కావున “కుమారి శబ్దముతో “గండాుండేగము ను గుడిగార్చుట సా 

కాదు, 

(by) కగొప్పదియైన - రౌొయకుమారుని (సారంగ ధరుని యొక్క = 

బికదుటందెరవళి_ కంచుకిరవము కాగా, సారంగధకుండరి గో. సనురనన *సౌం 

దర్యవతియైన _ రాజతనయుని భౌర్య (=సీఠ్సు తనకు సహచరికాగా = రాము 
డరణ్యమునక రిగెను) ఆనుటవలె హోస్యఖొ జనము గానున్న డి, 

(6) పద్యమునగల, సికపువ్వుకొత్తులు, . చేత కాంతులు, | కేవాచ్చాయ, 

అను వానికడణెప్నక , ఒక్క గండెెండేరము? కడమాకిమో సారంగభరుని యొక్క” 

అని నాలు. పువ్వు కెక్తులు మెదలైన. అకేనివి కావనియు , గండ ెండేరము 

మాక్యుమేు.: ఆక (వొక. నవు కానన, వూ టీ. 



2] సుబుద్ధి ప్రబోధ ము ౧౬లో 

శలచుటీవచ్చు = తలచుటును వ్యాపించియున్న (= విశాలము లైన ద్భక్ 
LI) నం కా Row 

ధాళీ ధళ్య ప్రళ్ళలు ణః “వేత్రముల ధళ్ళధళ్ళ కాంతులు షకువంకకొో ౫ కెండువైపులన్ను 

జేయు చామరలు (చామరము రూపాం “చామర కాలక్ళొం నలుబెసల్ = 

నార్టుడిక్కు లను, మజుమిట్టుకొలుఫు = మిటుమిట్లుకొన జేయు, 'చేహళ్చాయ్య తేల 

దో 6౫ రాని = ఎడబొయరాన్సి బలముకాయకొ = సీబ్బంది కాగా రాజసంబు 

తత్వ 'మేమనగా | డిఏ రాయరునూరభండ ఇంజేకపు వళి అని 
సరైన ఫిఖొం ము. డి శబ్దము వవ్మడమ్ము మడు అనియర్థను, 

(ఓ. కమాయురాయ సండే ఇందే* వతి మ 

కీచి కంఛోళిళలయ నావృతములగుచు.”' (మను, 115.) 

“యారు... పెండేర ౬ అశ్వపతి *బపతి నరపతి అనే ముగ్గుకు రాజులకు 

నునడనే = బికదుగల కాలియంది యొక్క” అని జూలూరివారి టీక, 

(2) శిర, తెంబగగండాం ఎ యతులధృతినిళ్ళంకా,గ (వసు, 3-187.) 

“ఎం తెంబరుండనెడు రాజునకు మగండవు ౫నుక నెంతెంబరగండం డనెడు 
బిందు గలవాండాల్ అని వ్యాఖ్య, 

(8) “గబ్బిమ న్నె కమారగండ = "పెంజారంపు 

జిగి పదాగంబు చె జెంగలింప, ” (విజ, 1-86) 
య 

టబ్, బిగి జ గర్వితులయిన మన్నె రాకొమరులయొక్క జే (యనీ 

'కెలుప్రటకై బికుదుగా భకించినట్లి) యం దెయొక కాంతి అని టీక, 

రాజదోవారండి, 1ఉభయరగండి; “జనొబ్బళండి, ౧ండరగంథి 
“రాయకుమారగ౦డ' అనునవి భబిరుదుపదములు, బిరుదుపదములలోే  సమాసదువత 
"లేదు, కం 

క, “గండండ్కు శంభుదోందార 

గండండ్సు మహా నన్యదైవగ౦డరులక్షుందా 

మించండగు వీరళదు9ండు 

దండె త్రై నా (వీరభది, ర్.79) 

సీ, దర్శి కొహీతనృపో త్తములు నిన్నే దిరింపం 
గలరె ధీరో త్తీమగండ భిరద:? (నరస. 5-167) 
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౧౭౦ సారంగధర చరితము 

నన్ = రొచకీవితో, 1 కమ్యూంతవములు = హజారముల్కు కడచి = బ+ట్కి ఆరిగాక్షా= 
పోయెను, 

=: చిక్రాంగివలపు :--- 

గీ, అంత నొక కాంత యరుచెంచి యతనిం గాంచి 

సరగ జని “యమ్మ సొారంగధరుండు వచ్చు 

చున్న వాం డని చెలుప న య్యుత్సలాశ్నీ 

కోర్కు- లీజేజె నని మెచ్చుకొనుచు నపుడు, వజ 

ఉ. కంతుడో? కాక యారజని కాంతుండొ? లేక[జయంతుండోయితం, 

'డెంతవిలాస మెంతకళ మెంతయొయార మటంచువిస రా 

కాంతమనంబు*తోడం బులకల్ దొలశ౯ గనుజెప్పవేయ క 

కొంతే మహాభిలాషం దటకాపడి మూచెంగుమార శేఖరు౯. 3౭ 

టీక. క ంతుండో = మన శ్రథుడో రజనికాంతుందో = చందుడో, జయ్య 

శుడో = ఇందునికమారుడ్యో; ఎంతవిలాసము ! ఎంతకళ 1 ఎంతఒబయారము (కం 

క్రూ, టీ. శక్యాంరములు =లోయ్యళ్టుు ౧. 

వ్యవపరమున “లోగిలి. లో గిండ్లు-లో గళ్లు? అనియే గాని లే? లి.లోగండ్డు. 

లోగళ్లు! అనీ వినబడుటలేదు, శ, ర కర్త wad: లోంగలి యొక్క రూపాంతరము, 

(వాడుక యందిట్లు కనబడుచున్నది కాని దీనికిందగిన (పయోగము చిక్కినదికాదు.)* 

అన్నాడు. అందువల్ల “లోగిండ్లు? అంటే యెక్కడ (గామ్యతాదోసము తటస్థించు 

నో అన్న భయమున వూ ట్రీ వారు “లోయకు? అన్నారు, పాపము, వారికి“ (శః 

ర్య నిఘంటు భాపాపరిచయమేగాని వ్యవహారభానతోను - కావ్య| ప్రయోగముల 
తోనుగూడా - పరిచయముతక్కువం 6లోంగిలి శావ్యములంటెల్ల కలదు, 

(1) “నికర్షణమొప్పు లోంగిలియన.” (ఆం, భా, 2.28.) 

(2) ఆనీ స అశలటయకేర్నే యుభ యలోకసుఖంబులు నన్న (బొందినకొ 

(ఉ-హరి. 1-64) 

(క) “గంటి చిత్రాంగి లోంిటికేలవా లెని (నవనాభ- ఫు, 29) 

ఫే పాళ్తాం..-వసం! సంతుండో్కోో 

* “తే భప్పులకసనియె' అనీ శ షొ, 



౨.] చితాంగివలపు రికి 

కునివ లె విలాసవంతుడని యు, రజని కాంతునివలె కళానిధియనియుు జయంతునివ లె * 

ఒయ్యారము. కలవాడనియు,. (శ్రనుముగా అవ్యయము.) విస్మ,..బుతోళా = 

మనస్సున అశ్చోర్యము నిండుకొనగా. పప్పు, =.నియై = కుచములు. పులకరింప గ్యా 

అక్కాంక = చితౌగింక, కుమూర శేఖకులా. = యువకులలో మేటియైన సారంగ 

ధివని. మహాఫ్లానకా * రేటకాపడి = ఆశ్చ న్యాతిశయము వేత - రిచ్చపడి 

iad ess 

చ. ఉపకుదషెంద మెంతమృదునో మతి తీయ్యగితుంటవింటనే 

+ విరవికవోవు నార గొని పెన్నెణి గొశ్జెగతూపు చేత 1న 

చ్చెకువుగం బొంచి కంటికి దిసింపనివాం డపు జేసి యార్చెిబటో 
సురసుర సుక్క మెత్త నగుచోటనె గుద్దలి వాండియాం గదా, 

టీక, _ఉరువుచ = .(గొప్పకుచములుగల) ఆచి కౌ)ంగియొక్క_, డెందము= 

చిత్తము, ఎంతమృమవో = ఎంతే మెత్తనిదో, మణీ. *ంటికి దిసింపనివాండు = 

టికి కనబడని వాడయిన మన్మ వడు అత నుడు- (కంటి కాగనివాడు: అక్యల్పుడని 

సారస్యము, అశ్చెకువ్రుగకా తియ్యని తుంట వింటే = కమ్మని చెరుకుగడ ధనువు 

శప్టూ, టీ రట కాపడి = తొటు)పడీ 

“కట కాపడుటి యనగా se గాని - కొటు)పడుటకాదు. తొ 

టుగిపకుట = తడంబడుట, (చూ. శ. ర) (అశ్చర్యమును_ జెందెననుమూట 

కర్ధమౌ, తట కాపడిననంగ.,” (ఆం. భా. 8101) “ోశటకపడుట. 0 be 

surprised 7 (బోను, ) శ. ర. కర్ణ “తటకాపడు = చేష్టలు కక్కు ఆని 

యర్థము చెప్పీ అందుకీ పద్యమునీ యు దాహరించినాడు, కావున పొం టీ. సరికాదు? 

+ ఇషా విరవిరంబోవు”__ ధాతువు “విరవిరవోశ గాని శవిరవిరం 

బోవు! కాదు, 

1 సాశాం,.కను చ్చరమున! బొంచి చచ్చియును చావనివా(దడవు చేసీయాన్చి 

(వివి రంలోవు-అని యొక పాఠము, అర్థాంకర చమత్కారము లేదు గావున గాహ్య 

ము కాదు.) . 

+ పూ, టే,దినెంపనివాయడు = అందగింపనివాండు 

“(దిసించు” అను క్రియ నిఘంటువులలో లేదుగాని, లోేకవ్యవహారముననున్న ది 

కొన్ని కావ్యముల౦దును ఉన్నది. కోని, ఆకి) మకు “అందగించు) అను నర్గముళేదు, 
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దర సారంగధర చరితము fe. 

తో నే [తియ్యని అనుట చేత, అధనువు ఆనంద దాయక మైనది గాని చా ధాకఠమై 

నద్రికాదనిన్ని- తుంటి అనుటవేత, అదియును తునుకయే గాని సమగ౨ముయినది 

కాదనిన్ని, అట్టి యాయుధయుతో గొట్టుట అచ్చెరువుగడా యనిన్ని, సార 

స్యము) విరవిరపోవు చారిక్రా కొని ఆ తురతురళేచిపోవు శు మ్మెదలబారు నారిగా 

గిహించి (ఒకటి శాశేర్పడక విరవిర విరిసిపోవు నారి అని సారస్యము) వెన్నెఅి 
గొ తూపుచేకకా.- * వె న్నెజీ=గొప్ప కలకట్టులోని, గొజ్ఞయిపావు బాణము 

చేతనే (చాళామ్బదువయిన పుష్పముతో వే అని సారస్యము) పొంచి = చాటుగా 

నుండి కనిపెట్టి, సురసురసు)క్క_౯ = మిక్కిలి సోలి పడవా వనర గో, ఏసి =కొట్టి, 

అశ్చకాపో = సింహనాదముచే పెను, == 

“మిత్ర తృవగుచోటె గుద్దలి వాడియాగడా? (ఇదిలోకో క్రి భూమిమెత్త 

గా నున్న చోట గుద్దలి చాలబాడిగలదియై తెగునుగదా! అయే చితాంగ మనసు 

“ఏమిరా నీకంటికి చేను దిసాయించడంలేదా- అని వ్యవహారము. అంటే, 

“నీకంటికి శీనొక లెక్కే_7గా కనబడుటలేడా? అని యర్థము, *దిసించు? నకు ’దడిసా 

యించు వ్యావహారిక రూపము ' ఇన్సే హరించు హరాయించ్యు. భరించు. 

భరాయించ్చు పరిక్రించు, పరకాయించు, *దిసించు న కొక్క పోమోగము. 

చ. *తెరువర్యులైనయట్టి పరదేశ మహీసురు లస్థవాంఛం ద 

త్పురమున శ్రేగు చేర పవదోస్యములం ఖల వారిని 

రృరగతితోడం గూయుల దమబా(పండె గ ల్బెనటంచు. గాంఫు ల 

'చ్చెరువడ *నాదుకంటికి దిసింతు ₹ వీ రని యాక(డుబ్బునకా,”  (శుక+.9-489 ) 

* పూ టీ “ఇెశ్నెలీ = = గొప్పు గొడ్జెగతూ పుచేకక 

(= పెను + నెటి) పన్నెటి = మిక్కిలిగొప్ప అనియర్థము చెప్పుట 'సరి 

దు, “నటీ” కి గొప్ప" అను నర్గమున్నను ఇక్కడ పనికిరాదు. చితా9ంగి చిత్తము. 
ie అందుచేఠశే మదనుడు అల్బములు- అస సమగ ములు- అంద 

దుకులు. నైన సౌధనములతో నే స్ఫక్కి_పడగొ ప్రైననియు కని చెప్పుచుండశా 

ఫా, టీ. చలు 'మిక్కిలి గొప్పబాణముతోకొట్టినట్లు శెప్పుట యేమిసబబు?ీ 

“వెన్నెల = గొప్పఠలకట్టు? అనునది పికరణో చితమయిన యర్థము. (౫0 

Reals ర. మ ( a 



౨.) చిత్యాంగి వలపు ' ౧౭౩ 

మె త్తవైయున్న కారణమున, తను వేలేని ఆతనుడ్కు అరగొర ధనుస్సుతో, "విరవిర 
బోవునారితో, ఆమె కలలోని మెత్తని వూవుశేబాణముగాచేని, సౌక్కి_పడ 

గొట్టి తగపరాకిముమును ప్రకటించెను. (మె క్రవడని చిత్తములపై అతనుని పరా 

కిము మంత 'తెగువగా పనిచేయజాలదని = ఖౌవము.) . 

క, ఇంతంతగాని తమి న. 

కాంతామణి యట్టులతని. గనుంగొని మణిపీ 

శాంతరము డిగ్గి యతం డ 

ల్లంతేట రౌ వార్థమగ్న యె తనలోనక్. వై 

ట్రీం,-కేమిక్రా = మోహముచేర్క నుణిపీళాంకరముక డీగ్టి = రత్నా లపీటు 

నుండి దిగి, హర్షమగ్నయై = అనందమున మునిగి పోయిన. 

క. 4సారంగనయన తన మన 

సారంగను గాగిలించి యలశతలణగ నపు డా 

సారంగధరునిం గూర్చండే 

స్రారంగధకుం డటంచు సొరెం గలణుకొ, “చం 

టీక... సారంగధరుండు. జ (జంక నుబేశ ధరించు వాడు శివుడు ' తేన 

మససారంగను = తనయొక్క కోరిక ' తీరునట్లు కాంగిలించి, అఆరయలా = అనం 

దింప గా పారంగధరునికా కూర్చుండె = కూర్చకపోవునాకీ అని సారంగనయన = 

(జింక. కమ్ములవంటి. కన్నులుగల) చిత్రాంస్సి సారెకా = మాటిమాటికిన్మి కలం 

గుజ్లా జ కళవళ్ పడుచుం డేను 

అ. వె. జొర వీని మాహనాకారః లేఖ లే 

మారు మాొబు, వాకికుమారు నమాజు 

పీని కన్నుదోయి విరిదమ్మిళొ గలతీ 

"రేపు మాపు చాపు! రేపుమాపు, ళం 

4ప్తూ, ము, నను, కొన్ని వాక పశు లలోశుగూజాలేదు. 

*ళా.పా. కీఖవేమాటుమారు వారికుమూరుమాటు. (౧వేమాటుజ్షా =థలు 
మాజును, మౌరుకా, హరికుమారుకొ మాటుడా = తక్క్యువపటుచును. అని, 

వూ టీ. 
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టీక.__వీని = ఈసారంగధరుని, మోహన అకార శేఖలే = మోహమును 

గ లిగించునట్టి రూఫులోేని శేఖలే, మారుమూజు = మన్మథునికి ప్రతి (అనగా సమా 

నము హారికుమారు మాటు = ఇందు9ని కొమరుడైన  జయంకునికి ప్రతి. (రూపు 

లోని శేఖలే మన్మథ జమంతులకు సాటి యనుటచేత ఆతని సంవ్రూర్లయాపమై భవము 

నిరుపమానమని భవము వీని. కన్నుదోయి, బాపు =జొరా! ేష్టమౌఫు = 

ఉదయమును- సౌ యమును, (శేలుంబవళ్ళు _ అన్నమాట) విరిదమ్మితొగలతీరు = 

వికసించిన కమలములయొక్క యు, కలువలయొక్క.యు సోయగమును, ఏప్రుకూప్రుక్రా 

= గర్వభంగముచేయును. (ధిక్కరించును) పగలు కమలములను = రాతికలువలను 

అని కనుముగా అన్వయము, == 

__ ఏప్పుమాపుకో. సామ్యవాచకము' 

అస ఎద్ధ లే జయతి ద్వేష్టి దు)వ్యాతి పతికి 

S59 త్యవజా నాతి కదర్గయతి నిందతి,. 

'స్యచానుకరోతీతి కష్టాః ళాల 

ఉపమాయామి మే పో9క్తా! కవీ నాంబుద్ధిసొఖ్య దాః?) == వండి, 

_శళ్చాలం కార సరణినిబట్టి. 'మారుమా టు, (హరిక) మూరు మాజు' అని యాం 

డవలెగాని “మాటు మారు- మారుమాటుి అని తారుమారుగా నుండగూడదు, అది 

యట్లుండ గా (మాటు! అను అకర కక యకు “తక్కు_వపటుచును” అని సకర్మ కార్థము 

చెప్పుట కప్పు. అసలు షద్యములోని “మాలు? విశేమణముగాని కి్యయ,కాదు* 

క్రిియయను కొనుట .' పం్రమాచము, అకియబఅకర్మక మో see గముని౦పక్ష 

టీకవాియుట సాహసము, 

“మాటుిను విశేషణము గా కవులు వాడిన విధము తెలియుటతు కొన్ని 

యు దావహారణముల్రు* = 

(1) “అమేయపరాకమ నీకు బాండవుల్, మాజి (భా. కర్ణ. లి. 10.) 

(2) మారుని మాటు పానర కుమారునిబట్టము ' గె నోయనకా' -(శళాం.8- -12) 

(8) “కుందెనమాటునోరు, వసిగొయ్యలదండులు పండులు.” (జేం, పం, లి-224) 

మై శబ్లా లం కారమును తలపించు మరియొకర చన, = 

6మౌర్రశెరిరూప మహిమాస్పదంబున 

మారుంబటోలు( గగూచిమారు.బోలు, 

వీర వెరిభ యద వికను క్రీడల గొం 

కేయాంబోలు, వైనతేయుంబోలు,! (దళ, చరి, 1-42 



౨] చిత్రాంగి వలపు ౧౭౫ 

స చక్కగా సోగయె ముక్కు కోళకేరు పె 

ట్రనరీతి సంపెంగశుక్కు. దెగక, 

లచ్చియన్న కు: దమ్ములకును వాదులు పెట్టి 

+ కలకల నగు మోము కళల నీన, 

కండెము ల్రికిగ (బల్లొండలు నాఫించి 

నటువలె నెగుబుజా లతిశయిల్లం 

గమ్మిం దీసినలీలం గనుక పట్టు నెమ్మేని 

మిసమిస ల్క._డు మిటుమిట్లు టు 4గాలుప్క 

1 కా పా కళకళ నగుమోము, (కలకల, పూ. ము పా 

నవ్వుటయందగుధ్వనికి అనుకిరణము *కలకలి గాని కళకళ? కాదు, (చూ 

క్ర, రృ “కలకల Aloud. కలకల నవ్వుట t0 laugh heartily or aloud 
(చాను. ) ప చేవ్వరొకోయీ, పీటీకితనమింతేయలవడ(, గజపిన వారనుచు శౌ 

కల కల నవ్వెకా”” (భా, ఉద్యో. 8-51) 

. “కలకలి 'అను పాఠముతప్పని సంస్క_రృలు “కళకళ అని సవరించివారు. 

సరికాదు, (లకారమునకు భీ కారము వాడుట అరవసంప)ి డాయము= శా స్ర్రీగారు 

గూడా ఆముక్త) (ఫు, 85%) లో “మద్దెలి ను “మద్దాళ? _ అని ఆరుమారు 

లన్నారుః= శా, పా. ను బట్టి వావిళ్ల వారును కళకళ, ,.) అనియే యన్నారు: 

ఛీ పాళాంంలాా “కీల్యా_ండ.? 

47, 'పో. == మిటుమిట్లు గొనయగ 

మేని మిసమిసలు, మిటుమిట్లు కొలుపునుగాని, కొనచ్చ. మీలుమిట్లు కొనుతు 

యనా అత్యంత కాంతిని చూచుటచేత దృష్టి చెదరుట .= 

“కనులు చెదరంగ జీకట్టుక్ర) మ్మెననుట 

కలరు మిజుమిట్టు గొ నెనన.* (౮౦, Cg 9.109.) 

“మిరిమిట్లుకొనుట- T0 be dazzled దృష్టి చెదురుట.? (చాను) ఏతా 
వతొ మిటుమిట్లు కొనునవీ కన్నులుగాని, కాంతులుకాన్రు కావున 'శాఫా, తప్పు 
వూ ము, నను వతపతులలోనుగూడా “మిటుమిట్టుగొలుపీ అనియే, యున్నది. 
'వోవిళవారు శా పా, శే గొహీంచినారు. 
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గ, నడుగుల'బెడంగు హంసల నాస గొల్ఫ( 

చెలంగి యమ్మక్క *ముక
ట నొచ్చెమ్ము "లేక 

నిలువ్పునీరునం బండిన ట్లలకినా(డు 
య 

-వీయుం గన్నులు వలయుం బో ఏనిం జూడ, ర 

టీక. ముక్కు, కో శేరు ెట్టినరీతి౯ = తలక్రిందుగా కాడికి కట్టబ 

డిన నాగలివలి (ఉండి) సంపెంగ పెక్కుక చంపక ప్రన్నము యొక్కటలీవిన్సి తెగ 

డలా=నిందింపశా, (శెగడు - ఉపమావాచకము.) కలకి)ిందుగానుండు నాగలియు 

నన ల తానా నా 

సళ, సా, ఒక్క యొన్నెమ్ము.” (“ఒకట నొ చ్చె
మ్ము” ప్రూము తే౦జ, 

ప్రతులు.) 

t ఫ్రా, ట్రీ. “కోటేరు ఇెట్టినరీ తిలా = ఛారోటి చొలుకలెవే.” 

ముక్కును 'నొ గటి చాలుతో పోల్పుటీ అపిక స్తము. అసలు ఉక్రాటేరు 

నోటి చాలు” అనుక తీపు బాను (గేటీరు. అనగా చాగేటిదాలు, 

The plough share కోటేరు పెట్టినరీతిగా వుండే ముక్కు 
A long sharp 

1086 అన్నాడు? కొని, కోటేరును గోయేరనుట; గోఖేత కా -నాగటిచాలు) 

అనుట పొరపాటు. అహొరపాటుోే మన వూ టీ, ' పెద్దలు. గహించినాకు, 

ఆదివారికల వాటు? 

(2) “కోశేరు = దుక్కికి6 బోవ్రనప్రుడు గాని దుక్కియై .మురలివచ్చునపుడు 

యాని మందుగా కాండికి తగిలించిన నాగలి.” (He ta) 

(b) కకగేశేరనంగను గొజులు విపర్యయ 

బదలా౦గల సంజ్ఞ.” (అం. ఛా. 2-892) 

(థి (మౌ కున యొగ్డుల మెడ క
ోండి: మోదం. 

గీచీరువైచి? = (పరబ, 1.581) 

(గు 4 అడు సుదుక్కియై యామడి కరుగు బెంచ 

బాలికుండొక్కూ (డు తన్నగ రాశ్రయుందు 

చేతి యుగ్గంపుం గుండతో 6 
జేర్ణకోల 

తోడ నాయంటి కోయు దోలుకొనుచు.” (పరమ. ౫ ఆ) 

(9 (ఆరయ యట శెడ్డివుడీయల్ ములుంగో
లలం బూనియెడ్ల ర్ట 

ఉరకులువైచి దుస్నటకు నే. 10కోంద్రకు సాలివచ్చినల? 
“జం; పంచం. 1-681 
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సంపెంగ పువ్వును, నుక్కు_నుపోలియుండును ,_-లచ్చి- అన్న కేలా ఆ చందు9నికిని, 

తమ్ములకోక్లా = పద్మములకును, వాదులు పెట్టి = లోపములారోపీంచ్వి కలకల 

నగుమోముడాకల కలన నవ్వి పరివానీంచునట్టి మొగము, (ఈ మొగము చందు౨ని కం నుం 

కములముకం కును సొంపైనదని ఫాం కలకలనగు ఉపమావా-చకను, మరియు, 

౨ ముఖకు అన్నదమ్ములకు (వాదులు=) తగా దాలు చెట్టి తమాసై చూచునది యని 

చమత్కారము.) కళ లనీనజ్రా = కాంతులను పరుండ గా. = ఎగుబుబాలు ఈ 

ఉన్న తము లైన భుజములు, $క౦ండేముల్ తీకిగి = వ్యాయామ పరిషాటిజేత- ముఖ 

ములు గట్టిపడి (కండలుతిరిగి = అన్నమాట) బలుకొండలు * తౌపించినటువ లెళ్లా = 

ఇెద్దకొండలు స్థాపించిన విధమున, అతిశయిల్లకా = అగ్గలింపగ్యా (గిరి క్రేవులు 

మూ6ఫులు,” మనుచర్మిత్రే,= ) 
నమన అమా 260 | 

కండెముల్" తీరిగిన బుజాల? బహువచనము శా వున “బలిసీనదై' యనుట 

తప్పు. బహువచనక రకు ఏకవచనకిి నువాడుట అఆరవసంపిడాయము, (“నిండా 
జనాలు వ్రందడి ') దానిశకేమిగాని, కండెముల్ తికుగుటయనగా బలియుట కాదు; 

కండలు గట్టిగా శేర్పడుట, (Formation of Muscles) చూ, శరం “కండెనూ 

A collop of flesh or sinew.” (జాను.) 

* పూ. టీ. తౌపించినటువలెక్రా ౫ (కొండలు) మలిచినట్లుగా ,” 

శాపించుటయనగా నులుచుటకాదు. “తౌపించు”, *మలుచు ఆను కీYీయల 
భీవ్చా రకములు, == తాపించు (ప. స్థాపించు) నెలకొలుపు, ఆనగా ఒకవస్తువును మరి 

యొకవస్తువున నిముడ్నుట (=ఖచించుట,) శాపించు = శతౌప్పు= తాచు. 

దూ, శ ర) ఉతొాప్పుట To fix, stick, set precious stones.” (జాను. ) 

ఫీ, కచ్దాలార్కమనియెడు పద్మరాగము తాణె 

సొకతాత కంచినాయకుని బాభి? (వారు పీఢిక్ల, 10.) 

క. కనురుచిరపల్లకరుచి సుం 

దరతనువగు సీతలదిపీ దళముఖు. డొ ెప్పిళా 

బర కాంచన కాం౦చిక్షా 

జారవుగ చాపించియున్న "నీలమువో శః"? (రా,ఆర-శాం.) శర. 

28 
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కమ్మి తీనీనలీలకా = కమ్మెచ్చునతీసీన బంగారు తీగవలె, కనుసట్టు, నెష్మేని 

సమిసల్ = (నిటి మేని సౌగ మైన శీరీరయుయొక్క_ కాంకుల్కు మిటిమిట్లు 

ఫొలుపక్షా = చూపును చెదరజేయగా _ అడుగుల బెడంగుక అడుగులు పెట్టి నడచు 

తీరు వాంసలక్రా అనగలుపక్రా = ఇజ్జావీంపగా, (ఆనకిెలుప్రు ౬ ఉపమావాచ 

కము) ఆమ్మక్క = జరా, ఒకటక్రా = ఏవిపయమునగూ డా , ఒచ్చెమ్ము లేక = 

లోేపములేకుండా, * నిలువు = శరీరము. నీఠనక్రా = పండీనట్టుఆ నీరుపోసీ “పెంచిన 

విధముగా అలరినాండు = ఒప్పియున్నాడుు వీనిజూడకా = వేయికోన్ను లువల 

యాకొ (=శెండుకిన్నులు బాలవని భా) పో (నిళ్చయార్థశము. చ హా, 

వాక్య, 22.) 

FUSSED DEI TPT ETT ETT RTT RI, 

(:మలుచుటి అనగా ఒకనస్తువును దొనియాకృతినుండి మక యొక మాక తిక 

మార్చుట, - “నములుచు = రతేమెనంబెట్లుు జాతిని తొలుచు (శ ర “ములచుట, 

To chip. to cut stone with a chisel, to engrave a stone (బాిను-) 

ద అడ మాడు దా రాయా 

చ “నులచినరాలయందుం గుసునుంబులు వోయయగమీ (ద చెన్న (దేలా 

ఫలమొకవా (డు గల్లునను పల్క_దియువ్వండు నమ్మి నా(డు.' 

(శృం, నై 110) 

చః వలచిన జూలుంగాక మగమానిసీ రూపులు గొలకైనం జె 

క్యూలు ప్రుబకింప (జేసీ యిదిగో వలపింతుములి = (రామా. 2.88) 

గీ, “నుంటి నైనను లింగంబు మలిచికొలుండు 

పేడ నైనను లింగంబు 'పెట్టికొలుండు+ (భీమ. 8..102.) 

fr, టీ, “కమ్మిక్రాతీనీన ల్రీలక్రా = కమ్ముచ్చులో కమ్మిదివీచిన తేజస్సుతో” 

ఇక్కడ “లీలక్రా? అనగా విభథముని ఆని యర్థముగాని, “తేజస్సుతో? ఆని 

కాదు. “కమ్మి = దివీచిన (కాలాశిన) తేజస్సు” అంటీ యర్గ బ్సీమూ "పెద్దలు పరిశీలిం 

పవ, 

* ఫా టీ. నిలువు నీరునల బండీనట్టు = మానిసి పిమాణప్ప నీళ్లునిలిచిన 
జేనిలో వెరుపండినరీతి గా ' 

ఫూ, టీ. వాాతపితిలో కనిలువు, . .వట్లు-' అనగా మునిషీపీనాణము నీళ్ళు 

నిలిచినచేలేనున్న మైరు పండినట్టుగాశే = అలరినాడు? అని యున్నది. మనిషి” 

7 కాకి గాద “ఆముక్త (ఫు, 58) లో మలుచ కు అక్ట్షము తహ్వుగా 
'చెప్పిచోరు. 



౨) చితాంగి వలపు అ౭౯ా 

ఊఉ *శీరయి మల్చి వేసినగళి౯ దొడలున్న వి అొమ్ములోని వి 
సారము చెప్పరాదు బలుదల్పు నవల్పును, పాలు గాబునో 

రౌర! మొగన్మ్లుచక్క6దన్స మన్ని య టుండల నిమ్ము,వీని యొ 

య్య్యార మెలక్షు సేయుననా హో! 'యనుచుక్దలయూ(చుసారెకు౯. 

టీక. తొడలు, తీరయి = సౌగమై, మల్చి వేసినగతిక్రా ,తరిమెనబట్టి 
తయారుచేసిన విధమున ఊన్న ఏ: ట్్మ్ములోని, విస్తారము = వెళాల్యము, వెప్ప 

రాదు = ఇంతేయని నుట సరల! బలుదల్చుడ = (బలు + తల్చు) "పెద్దతలు 

పును, అదల్పును = అదరీంచునుం- (ఇడి ఉపమావాచకను రొమ్ము విద్దళలుప్రున తె 

“బేలా ఆను పదములకుమాతే9ము గాగింథిక చేవ మువేసీ కా శ్రీ గాక వపెమాటల"నే 

యనువడించినారు. కొని చేనిలో మానిసి ప్రమాణప్రు నీరునిలుచుట, అందు పెరు 

పండుట లోకమున చెక్కుడనుళేదు, నిలివెడు నీరు నిలచుచోటు రువో _ దొర 

వో అగును గాని బేనుకాదు, *మైరు పండినట్లు సారంగధరుడున్నా డనుట యర్థము 

లేని యాలాపను, 

పద్యములోని “నిలువ శరీరము గాని పకిమా ణార్థకముకాదు. “నిలున్ర = ఆక 

తి యని శే. ర. లోనే యున్నది. “సర్వలక్షణ సంపన్నాకృతి అను నర్థమున 

“ఏలువ్ర = నీరున పండినట్లు న్నాడు”; “చెట్టున పుడికినట్టున్నా దు,’ అనుట లోకమున 

వాడుక, లెనుగు వారికి గాని ఆెనుగువాడుశలు 'చెలియవు, ఆఅకారహెస్థ 1వమున ఏలో 

పమునులేని సౌరంగధరుడు, ఈ యాక్షృతి దోహదవిశేవములతో నీట చెంినదికా 
బోలు) నన్నట్లు, అభూర్య సౌభౌగ్యముతో అలరినా డని సరియైన యస్థము* 

క చెట్టున బుడిశీనట్టు? అనుటకు; 

కం పీజేసనము ధరియించిన 

నావేసము తనకు నందమై యద్యా(శ్రీ 

జీవుడు చట్టున బుడికిన 

భొవంబున nO రూపు పాగీయునుకలిమిక్రా.” 

కాలీ 1908 

ఈశా, పా, &ీరుగ 0 (ఇది పూయు షా) “తీరయి కంజు పా సర సము, 
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జ 

చిడలుప్రుగా నున్నదని భా) “అదబణ్బుకో అనుటకు బదులు *అదల్పుకో అనుట 

యను శాలంకార విర్వవాణార్థము' ) 

వతుమును కవాటముతో పోల్పుటకలద్యు- మ “ఆధాతీగిశుకకుఃక వా, 

ట్వువ వెళ్టాకో గందప మెగ తినుండ౯ా వాదుశేల్ సేర్చుటల్* (కళా, 111) 

ఉం చక్కనివారిలో మిగులం జక్కంనిహాం డిటువంటివాని చే 

చెక్కడం జూచి కాన; జగతీశ్వర! చి త్తరువందు వాయ రో 

దిక్కమునీయరూప మొక యింతయు) ఛాగ్యముగా దె యుచ్చెము 

ల్లక్కి-నకూర్శి నాకితంు దక్కిన దక్కి నమాట లేటికి౯. రర 

టీక. ఇక్ళుమనీయరూపము = మనోజ్ఞమయిన యో యాశొరమ్ము ఒకింత 

యుజా, చి త్తీరువందు వా్రయరాదు. (“అలేఖ్యరీనూవిలాసి మన్నమషాటఎ. పిచ్చె 

ముల్ ఈక్కినకూర్నిక = లోపములేని పేేమతో' ఇతండు నాకు, దక్కినడ ఆ 

వళుడైన యెడల, (అది) భాగ్యముశా దె 

* క, ఎవ్విధమున చేనితేని 

జవగ్గీన మిపు డపవారింతు సరగ నని మనం 

బువ్విళ్లూరల వెనుక౯ 

బున్టిలుదొర కలుచతూపు మొన+దీడంగళ౯, రగ 

లలన
ా 

శపొళాం---/ఫొ చ్చెముల్ 

స షొ, = *ఇన్విధమున) (ఇతి ఫూ. ము* సా.) 

పూ. ము, పొ చూచీ శాత్రీ గారు, వైన బట్టివావిల్లీ చా రును 
“ఇవ్విధమున' 

నని యేఅన్నారు. కాని యర్థమును ' విచారించినవారు కారు, “ఇవ్విధఘుని ననగా, 

ఎవ్విథముననో + (“ఎవ్విథమున) తే౦జ తపా 

ఇంకొక విశేవము; కాయ్రు వానిళ్ళవారి ప్రతులలో ఈకద్యము “చక్కని 

వారిలో? అను (కక) పద్యమునకు ముందున్న గి. అట్లుండుట సరికాదు, ప్రా. ము? 

నను, తంజ పితిలోను రగ వడిగా క్రనును గా నేజూన్న డి, 

+ పాశాం: = ధీటంగక్లొ? 



తం] చీతాాంగ వలపు ౧౮౧ 

టీక ఈత ని జవ్షనయు = యకొవనమును, ఏవిథమున ఆపవారి౦తేంను = 
వీరీతిగా చూరగెందును. ఆని మనంబు ఊవిళ్లూరయోకొ = మనసు తొందరపడు 
చుండే గా ,ఎ= వెనుకు ఇువ్విలుదొర = మన్మథుడు, కలువతూఫ్రమొవ = కలునటొణ 

ముయొక్క అలుగును, తీడంగజా = పదును పెట్ట గా. 

చ, వలపు దువాళి సీయం బికవాణి కదంబపుళమ్మ వాసనల్ 

కులుకు పయోధరంపు మెజుంగల్ హృడయంబున నొటునంబకం 

బుల బెడిదంపువాండితనము౯ గనివింపలో జాజుపై పంటతో 

సొలపుం బిసాళి నాలుందెలిచూపులతోం దవుకంబుతోడుతకా రోజ 

టీక. వలఫు = మోవాము, దువాళిబేయక్షా = డొడుచేయశా (=ఆతశీళ 

యింపశా *పీక వాణి (కోశిలపలుక్రులవంటి పలుకులుగల ) చ్మితాంగి, కదంబఫు కమ్మ 

వాసనల్ కులుకు. పమాధరంప్పు మెటుంగుల్ = చందనము మొదలగు నుగంధ ద౦వ్య 

ముల మిశ్రముయొక్క కన్ముని తావులను గువ్పించుచున్న సౌగ సైన కుచములయొక్కు 

శాంతులు; నాదయంబుననాటు నంబకంబుల కావునసున నాటుకొనియున్న వున్న 

భాణములయొక్క బెడీదంప్రు వాండికనముకా = మొక్క. లప్రుపదునును, కనివీంపం 

కొ = దూపీంచుచుండ గా (ఇక్కడ “కనిపించు? చే ంరణ క్రియగా వాడబడీనడి,) 

(కుచముల మెకుగుల్కు ముననున గాఢముగా గుంచ్చుకొనియున్న మదనవాణముల 
అలుగుల కాంతేలో యన్న ట్లున్నవని ఉశ్సేకు.] జబాజువైంటతో౯ా ఆ వెటపల 
మారు కారి పడిపోవుచుండ గా, ,సౌలపు *పిసాళి వాలు తెలిదూఫులతోజా.. సొల 

= సారవళ్యము తో ా డినవియు, (వీసౌాళీ= వలప్రహౌోొయలును ప్రక టించు విలా 

స్వ్పుల్పకలవియు, వాలు = నిడుదలును, ఆయిన, తెలినూపులతోలా జ న్ లతా 

(హిసక్నయు) లగు చూపులతో, కమకంబుతోడుతేక = రసా మాటో న 

f ఛా పా, “కులుకు బయోధరంఫు.) 

“వాసనల్ కులుకు-పయో ధరము* అనునప్వుడు *కులుకుంబమోధరము) ఆని 

ను గాగమసంధిచేయుట శా ప్ర్రవికుద్ధము. 

క వూ టీ. పీక వాణి = చిలుకపలుక్షులనంటి పలికులుగల చితాంంషి. 

( మన౫ా కోకిలి గాని చిలుక కాదుః (‘820 పీక ఇర్యపి?-అమ,) 

ఫ్ టీ. .“పీసాళి=ా కూర మైన దృళ్టులతో ? 



గ్ సారంగధర చరితము (ఆ. 

పీ భూకంత గాని లే దే గైవకి సమంబు 

వచ్చు బంగారు మైహోచ్చుజిగికిః 

గోరంత గాని లే బేరీకిల బ్రతి వచ్చు 

యానర కిము మించు మోనికుచికి? 

నిసుముత గాని బే చెటువలతె సొన వచ్చు 

సెకతంబు వి శాలజఘనమునకుం4 

గంటిలో( శబకునంతే గాని లే చెటు లీడు 

వచ్చు కాటుక కప్పు వాల్కు_రులకు? 

గీ, ననుచు నఖలాంగశృంగార మభినుతించు 

గతిం దులాకోటి మణీకోటి కాంచిదామ 

కికిణీగణ కంక ణాకీర్ణ కలక 

లారవమ్ములు గులుక్ నొయ్యార నులుక.. రై 

తొను వలచినవానిని అత్యంతాభిలాపతో చూచు కామిని కూరమైన 

చూపులతో చూచె ననుట స్వభావ విరద్ధము, కవులు వలపు ఉేముతోడిచూఫుల నే 

పిసొళి చూపులందురు. పిసాళినవ్వు; పిసాళి మెరుంగులు)ు మొదలయినవీయును 

శేంమనూచళము లే గాని కూగరములు కావు, *పిసాళి = పిళాళముకలది (కే, ర.) 

కవిప్తాలి _ Brilliant. “యే తులకింప్రల పీసాళి మిసీమికి కమ్మించే తుల! 

టీళ,_పీసాళిమినీమికి = మవోపార మైన కాంతికి (చారిను) 
(2) “ఆలంతీ పీసాళినవ్వు మధురాభరబింబము? (పొండు. 4-182). 
(b) కషాణనాథుతో, నొక్కవిసాళి నవ్వు ననలా త్రయ నవ్వెడు వాణిగొల్ళె 

దక (నిరరికు 1.8.) 

(0) “సకియ క్రొందళుకు పీసాళి చూపుల కోప్ర 

ముగుద నిద్దపు ముద్దుమోముగోము! (రసి, చునోభి. 8.188) 
ఫూ టి టే, కర్తలు పు. పీఫాళి నా మాఢుండొప్పు? స్త 

87.) అను పద్యమును చదువుకొని “పీఫాళి = కాగిరమెని అని అనియాంటారు, 

భోంిక్యము "ీరుగని యర్థము హాస్య భాజనము, 

శా సా రుడీన రక (“పడునంతి పూం ము ; తంబు, ప్రి) 



తి] చితొంగవలపు ౧౮డే 

టీక.బంగారు రూకంతే శానిలేదు = నిండా రూకంతమైననులేదు, (రూక 

కంచెను తక్కువ)ుబభాల కొంచెముగానున్నుది. * మై హె చ్చుజీగీకక్లా = చతాంగిం 

దే హముమొక్క్లు గొప్ప కొంచీక్క ఏకే వడిసమంబువచ్చు౯' = పగీతి సాటిరాగ 

లగుశ (బంగారు కాక్ | | నాణెము, 'ల కాపమున అల్ప్బాల్పముగానున్హు దేశాని ఆధిక 

ముగాలేదు గనుక స్ నక్త సమము కొదని దమత్కారము., ఇమే తక్కిన పొద 

ముల౧గును+) యావ = లక్కు, గోరంత గానిలేదు = మిక్కిలి తక్కువ గానున్న ది, 

| వ. సమును గోళ్లకు పౌాసికొందురు. కావున్క గ్ నోటికి ఆఅంటుకొనుదూత 9 మే 

ప ల పదీత్రి wea wn WE = re SOP 

శేదు = చాలా అల్బముగానున్న కి. ( దిబ్బ నంకేయు ము ఇసుమే కొనన, ఇసుమంళే 

గానేయున్నదని చమళ్కారము-) విళశాబజఘునమునకుకా = వదడలువైన పిరుదు 

భాగమునకు ఎటుల ఎనవచ్చును! కాటుక, కంటిలో బడునంత్ గాని లేదు= చాఖ 

తక్క వగానున్నది. (కాంతలు కాటుకను కన్నులకు పెట్టుకొ ౦దురు. శావన సిజి 

ముగా కంటీలోబడ నదే వని చమత్కానము.). కష్పువాలుకురులకుకా = నల్లని 
ఛిగి 

పొడుైైన. తేలవెండుికలకు, ఎెటులు ఈడువచ్చును అనుచుకొ = ఆని 
¥ 

జిలా ౦0 శృంగారము = అన్ని అవయవముల పౌందగ్యమును, అఫిను 

తించుళతికా = ఫొగడుచున్నవో అన్నట్లు, శులాకోటీ.  మణికోటి=అంబెల 

లేని రత్న సమూాహాముమొక్క్కయూ, (“తులాకోటిర్మంజీరో నూపురో౭ క్రీ 

యామ్.) ఆము) కొంచిదాము - కింకిడీగణ = మొలనూలి చిరుగంటలయొళ్క ము, 

కంకి ణ ఇవ్చేతిసొమ్ములయొక్కా యు, ఈ ఆక్తీర్ణ =ఒండొంటితో కలిసీ బలిసిన ,కలకభా రవ 

ఈవ్రూటీ. = మై = జీగికికొ = దేహముయొక్కా కాంతిముందజ, రూకంత గాని 

శేదు = ఇంచుకంతరేనిలేను. (బంగారు రూక లేదనియు భావముం) 

“జిగకికా రూాకంతే శానిలేదు? అని యిన్వయి చుట సమంజసము కాదు? *జిగిక్లి . 

ఏవైవడి సమంబువచ్చును ఆని యన్వయించుట సరిమైనమౌగ్గము. 

“రూకంతే గానిలేదు? అనగా ఇంచుకంక గానున్నదని యర్థము గాని, “ఇష్షంచుకం 

తయేని లేదు? అని కాను, “మాకంత గానిలేద్యు గోరంత గానిలేదు) అను. పలుకుబడు 

లకు, “రూకపరిమాణమునకోను, గోటి పరిమాణమునకును తేక్కు-వగానున్న ది = క్రోం 

ఇముో ఆని యర్థము బొత్తిగా - క లేదనియర్గము కాదు, కూకలేదు 

నోర్రలేదు' అని భావమును కాదు* 



దంల సారంగధర చరితము [౪ 

మ్మ ల = గలగల శబ్దములు, కలుకక = అందగింపగా , ఒయ్య్యారము ఎ ఓటుకజ్ఞా=ా 

హుయలు త్రొనకగా (అవ. అన్ను) 

బంగారు రూకంత శానిలేదే మాచితాగింగి మేనిజిగికి ఏకెజీడి సమమగును! 

లళ్తుక గోరంకగానిలేదే మోవిరుచికెట్లు .హాతివచ్చునుశీ ఇసుకదిబ్బ యినునుంత శా 

నిలేజే పిరుదు భౌగమున కె క్లైనవచ్చునుశీ కాటుకి కంటిలోబడునంతే గానిలే క్ష 

నల్లనితలకట్టునకెట్టువీడువచ్చును! అని చి తొంగి యవ యవ సౌ ఫౌగ్యమును పృళంనీంచు 

చున్న వోయన్న ట్లు కాలియందెలరవలున్కు మొలనూలిగంటలును, చేతీకంకణములును 

గలగలలాడుచుండ గా చితాాంగి కదలిన దని తా: 

కవులు గాని ని వాడిన విధముచూడండి, = 

(1). గీ * “వీరుమైలారు బేవర' వీరభటులు 

నొండ్లియాడిందుచు న్నారు గొరగపడుచు 

నాడుచున్నది చూడు చూర్దాభినయము 

తాను సెట్టిక సీలంత గాని లేదు? (కీడాఖి, పు. 48.) 

చెట్టిక సీలంతే గాని లేదు - ఆనశా, చాలాచిన్నదిగానున్న దని యర్థము గాని 
బొత్తి గాళేదని యర్థము శాదు. * వెటికఫీలలే” దని భావమును కాదు. 

(8) క. ఇసుమంత గాని లేండీ 
పసిచాలుండు! (పొండు, 4.180.) 

అంటే, పసీచాలుడు కొంచెముగా జాలేడని యర్థము కాదు; ఇనుము శేష 

శే దన భావమును కాదు. బాల చిన్న చాడుగాను న్నా దన్న మాట. 

(8) స్రీ (వెజపెటుంగుటకు.నై వజపీంతునం౦దునా ? 

కలిగి లీకొక్క_(డుశాని లేడ. (ఖొగ. 10, వూ, 144.) 

“ఒక్కొ. దుగానీలేడు అనగా ఒక్క డేగాని యెక్కువమంది లేరని యర్థము= 

అస్లు పికృళమునను “రూకంత కానిలేదు. అంటే రూకంత కొంచెకుగానున్నది 
గాని అధికముగా లేదని యర్థము, 

"వరాం పూ టీ, వాకపతిళో “కూకకంకే అధికములేదని అర్హము; 

బంగాత రూకలేనని భౌవము్ ఆని సరి శాచేయున్న ది. 

జ 6 పీరమైలారు, =, భటులు, గొండ్లియాడు చును న్నారు జు నొరగపడుచు, 

గాదుచున్నది + మేర్భాభినయము,) అని నూః ని సాం; (చూ, కసొర్రగ,?) 



ల) చితౌొ ంగివలపు ౧౮౫ 

న, కఠ్మిదనందనుం గాంచి మోహించి వచ్చు 

నుర్వశి తెఆంగు దోప న య్యుర్వసితప 
యాదకచ పాఠకశాసని యొజపు నెరపు 

నక్కు_మారునిం గని చేర నకుగుదేర. రో౮ 

టీక... ఊరు - అసిత పయోదకచ = గొప్ప నల్లనిమేఖభుమువంటి తలకట్టు 
(= తలవెండ్రుకలు) కలదియైన = ఆచితాంగి, + పాకశాసని = జయంతునియొక్క_ , 

జజఫునెరఫు = సౌందర్యమును ప9కిటించు చున్న అ తత్తుల్యుడైన (కజయంతఃసాక 

శాసనికీ.-అమ.) అ-కుమాకునికా' కని ౫ అకుజ్జవానినిచూచ్చి..- ఇందనందనుకా=ా 

అస్టనుని, ఇ₹ాంచి, మోహీంచివచ్చు. ఊర్వశి ఎ 'తెంంగుతో యక్ష =ఊర్వ శియొక్క. 

విధముకనుపట్ట గా, జేరకా అరుగు జేరక్షా = సమీపమునకు రాగా. 

పాకకళాసని  పదమునేక పౌరంగధకనియందు = అష్టనత్యమును , “ఉరసి 

(త) పదముచేత , చితా్శంగియందు - ఊర్వశీక్యమును , ధ్వనితములు, 

(ఈపద్యము వూ. టీ. _శాగికపువారితపతిలో ఆ. వె. అని యున్నది, 
శాయ్రిగారు “వె” తొలగించి ఈఈ యని ముద్రోంచినారు. అంతేగాని, ఇది తే- గీ. 

యన్నసంగతి గమనీంపలేదు. (చూ. ౧9; ౨.౨౮.) 

+ఛూ. టీ.పాకళాసని ఒజఫ్రుకా గెరప్రు ౯ అస్థనునియొక్క_ సౌందరలీ 
నును వ్యాపింపంజేయు చున్న === 

ళస్పూక్ష భాసని"-ళట్టము జయంతునియందుళూథము* అంతే గార సౌందర్యమున 

వెప్పదగినవాడు *జయంతండు” గాని అర్జునుడు కాడు. అర్జునుడు వీరుడు జయం 

తుడు అందగాడు, ఇందులకు గ9ంథధజాలనుంత యు పమాణమే, ఒకటిరిండుదా 

వారణములు, 

(ఇ) మ. *అనతారాతి వనుంధళారమణ సపష్తాంగాపహారకి 9 యా 

ఘనసంరంభ విజృంభమాణ పటుదోః ఖర్యూద్వితీయార్డునూం 

డు, =. .మామిడన్న సుతుండు.” (శృం, చె. 1.21.) 

గీ, “జియువీటికి నల సపాండవేయుపాతటే 

 వీరుండిలలేండు పికి రఘువీకుండొకండె! (521-94) 

{hb} ఎక గీ, కఆజంకయంతు ౧, జాఫుల_స్ట్యజుమనుమండీ యధిఫుశోడ 

సొటియగుదురె, ,, భావసమ్మోవా నాతి సౌభాగ్య శేఖ” 

(శృం నై. 6-75) 

24 



(౮౬ సారంగధర చరిత్రము (ఆ, 

ఊర్వశి తనకు శొడుకువరుసవాడగు అర్జునుని వరించి తిరస్కల్పశ మైనే 

చితాొంగియు. తనకు కొడుకువరుసవాడైన పారంగధరుని వరించి తిరస్కతేయగు 

పనియు ఊర్వశి అడ్జునునికి 'అపకారము కావించినశు చితాంగియు న ంంంకుని 

కపకారము కావించుననియు ఉపమాన సారస్యముచేత వ్యంగ్యము. 

గీ, అపుడు మంజీరకలకలం చాలకించి 

వలదు వల దన్న గతి దోంపం ఒలికి పెనలస 

నంచగమి. కాళ్ళ ప్ కోచి యీ తెంచా శకున 

మడ్తగించినపని సేయ నగునె యెందు? రా 

టీక, మంజీర కలకలంబు = కాలిశూందెల శేబ్ణమను, ఆలకించి. వలదు 

వలదన్న గతితో పక = పోవద్దు - పోవ అనుచున్న వోయన్న ట్లు, పలికి = కష్టించి 

"పినంగు అంచగమికా = కాళ్లకు చుట్టుకొనుచున్న నాంసల గుంపును, కాళ్లకా 
తో9చి = కాళ్ళతో శెట్టిచేసి, ఏతెంచెకా = చితాాంగి సారంగధకుని కడకు 

' విచ్చెను. శోకునము ఆడ్డగించినపని ఆ అపళకునమైనపని (పక్షీ యడ్డగించినపని = యని 

చమత్కారము) చేయనగునె = చేయకూడదు. [శకునము = కుఖభౌళుభనూడన్య 
పత్నీ, “శకునం మంగ శాళశంస నిమిశ్తే శరునఃఖ గే) నొ, రం] 

మంజీర కలకలమును హంసపలుకులతో పోల్పుట కవులకు పరిపాటి. “వ్లిల 
బిలవిలా సీనీ నాచబాలతులాకోటి కలకలాహూయవమాన మానస మదాలస మరాళం 

బగు రజత కెఅంబు. (మను 1-80) 

కథ, తనుం గన్నవారి +నామట 

గను మన్నది కేటపడంగం గడు ఐడుంఆ' 6 

-ఉ,. “ఎక్కడివాండడొ యతుతనయేలదు జయంత వసంత కంతులక్షా 

.. జక్క (దనంబునం "ెలువంజాలివవాండు,?" (మను, 2_రర్) 

(కకక). న. 
చ అతేనినుతింప శక్యమె జయంశునితమ్ముండు సోయగంబునకా 

(విజ 198) 
ఖై శా, పొకవడి (అనుట = పూ, ము తంజ పతులు) 



చితాంగి వలష జ 

వివతలికి సముకుగ వే 
వ 

చని యపు డింపెనయ వినయసంభ)మపడంతై. ౫౦1 

టీక,._ళను...మన్నది = తన్ను నన్నతలిదండు౨లను ఆమడదూరము న 

నున్నను పోయి చూడవలసినదన్న లోక వాక్యము, తేటపడంగక్రా = తార్మాణ, 

కొగ్యా వినయసంభిమపరుంైకి = నమికవలని వేగిరపాటుకల వాడై. 

ఆ. వె, రాజు లేని*వేళ రాం జెల్ల దిందు నా 

వలనం దప్పు గలదు లల +పైంచి 

మనుచు మనుచు వేండుకొనురీతి మొ,క్కుసా 

రంగధకున కనుల గురంగనయన, గిం 

టీక. సెంచి = సహించి మనుచుము- అనుచుకా = సున్ని ౦ప్రుమను చు. 

క, వసుభేఘండు నీవును నొ 

క్క_!సనుంబు మదిం దలంపంగా నాకు నయో 

యసమూంబకుండ వయ్య . 
బొసలప నె తొడియబడం [బణామముబు ఫఘటియింపకొ, ౫ ౩ 

టీక. అసమాంబకుందవయ్యుక౯ = వేరతల్సి కలవాడ వెనను (సవతిబిడ్డ థై 

నను - అన్నమాట.) అసమ + అంబక్ండు = బేసీసంఖ్య'బాణములుకల వాడు = 

మన్మధుడు సౌందర్యమున కేవలము హున్మథుడ వే ఆధ్యంతరమును (కని = అర్థాం) 
weer: లు. 

J 

(ఒక తాళ పతి ప్రతిలో గ౦ కి తర్వాత, ఈకింది పద్యమున్న డి 

హ్ మొక్కిన నక్కు..న౦బ్ెడిపి,. ముద్దులమోమున వెరూము6ంజేర్చి, లేం 

= శెక్కిలినొక్కి., చొక్కునలబేడియంగాంచి కుమారుండెంచి, యిం 

ఇెక్కల శారవించి నెనశిక్కె_డుమాసిన లల్లి తల్లికం 
దక్కు.వగాదటంచు, నది తఈక్కుకగల్ గనండయ్యె నయ్యెడణా. 

* సాొాం౦.*... లేనిపనకల 

+ శాం పా, ముంపు 

+57. పౌంసమంటని లి.” వతాకుయుజా.) 



౧౮౮ సారంగధర చరితము [ఈ 

ఇట్లు, శతొడి-దలా = తొటు)పడుటయు, పిణామములుఘటియి౦పక = నవ 

ప్లారములు చేయుట యు పొ
నంగు సె = తగునా 

* సారంగ ధరుడా, నాకు రాజుగారియేడ "నెట్టిగారవమో నీయెడను అట్టి 

శారవమే. నీవు సవతిబిడ్డదైనశోమి? నన్నుజూచి తొటుగిపడుటయె౦దుకు? నమ 

స్క_రించుటయెందుకు 8 (అని యర్థము); ఓయి, శాజువలెనే నీవును నాకు మనో 

హరుడ వు. నన్మథునింబోలిన అంద గాడ వైయుండియును జంశదచీల! నాతో 

నలిపి సుభింపక ఊరళవటి నమస రములు బే సిద వెందుకు! (అని యర్థాం) 

శ. అని సుశీలయుబలె నా గయాళిజంత 

చేయి మూవీ 4 ముంగలిగ విచ్చేయు మనుచు 

నయ్యనఘు. దోడుకొని యుల” నతివినయము 

ధూ ర్తలక్షణ మని మదిం దోంప నపుడు. A3 

టీక, = అగ యాళిజంతే = లాేకమునకు వెరువని ఆధూర్తురాలు, సుశీలయు 

బలేలా= ఈ ల్తమురాలివల్సి ముంగ లిగ ఉవిచ్చేయుమనుచుకా = ముందు నడువుమని 

చ్రేయిచూపి అయ్యనమఘుజ్లా = విత) వహృదయుడైన ఆ సారంగ ధరుని, తోడు 

కాని = కూడా తీసీకొని, అతివినయము = మితిమోరిన విభేయత, ధూర్తలమతేణ 

(శా, టీతొడియడకా = లొటుపాటుత్ (ఇది సరికాదు) 

* ఈనిసయము $౦+ సారంగ. లో ఇట్టున్న దీ. 

క రాజంకే వాడవు రాజకుమార్క “నే జెల్ల వెన క్కె_దు నిస్నేనునందుకీ 

శ్రీలకో ము)క్క_ం% 6 జెల్లునటయ్య, బాలుండా నీబుద్ధి బంగారు గాను. 

' (వుట: 22) 

4 ఛా సాం చూపి ముందజగ ) (“చూప్రుచుముందు” ఫూ మూ) (మావీ 

ముంగలిగి ఆని, తంజ, సౌ, “ముంగలిగ అనునజే సౌధుపౌకఠము, “ముంగలి = 

ముందునడచు జాడు” (శ, ఠం) 

"ఊం కమోదమునం దనూభవుని ముంగలిగా నడపించి” (నిర్వ. రొ, 6-146.) 

వ. “సేనాపతియగు నా దుంపదనందనుండు ముంగలియే నడపించుచుండ. 
(భా. భీమ్మ. 1.18.) 

*వూా, టీ...ఎవిబ్చేయాడు విజయంనేయుము “= రమ్ము.) 



౨] చీతాాంగి వలపు ౧౮౯. 

మని, మదికా తోంపకా = (సారంగధరుని) మనసుకు సు స్ఫురింపశా, ఏలను,- 

కఅతివినయం ధూ రృలకుణమ్' ఆని సుఖోషితము. 

క్క గంబూర గులికి * యనురా 

గం బూర, మనంబు చల్లంగాం బన్నీ టకా 

బింబోషప్టి యతనిపాదా 

బ్దుబులు గడంగించెం గూర్మిసకి మలచేతే౯ స్ట గర 

టీళ.._చింబోస్టి = దొండపండువంటి యధరముకలదైన = చిత్రాంగి, 
అనురాగంబు -ఓ ఊోరా = చేమ యుప్పతిల్ల ౫) మనం౦బుచల్ల గా౯ = (తన) 

మనసు చల్లబడగ్యా గంబూర = కళష్చారమును, కులికి = (పన్నీ జోలో) వేసి, ((గ0 

బూర కష్సురమన వెలయు. జంద9ంబు. ఆ. సం) పన్నీటకా = ఆపన్నీటితో, 
అతని, పాదాస్టంబులు = కనులములపంటి పాదములను = కూర్మి = తనక్ సిియు 

రాండయిన _ సకియలవేకక్రా = (తనకు మారుగా - అని భా కడిగించెను? 

' ఇక్కడ “ముంగలిగ విచ్చేయుము” అనగా “ముండునడువుము అని పికర 
ణోచిత మైన యర్గముః “ముందురమ్మనుటు యనుచితేము. *విచ్చేయు = వచ్చు; 

పోవ. (శే. ర “నీ, వెచ్చోటికవిచ్చేయక, సే నుండుముయ్య మానగర 

మునక,” (పః . 1-258) 

కొవన “విచ్చేయుము = కమ్ము! అనుట కప్పు. ఇక్షు కా(స్ర్రేగారు శృం. వె", 

(8-1) లో గూడా ఏగుదెంచుచోజాో అనుక్రియక్రు “వచ్చునప్పుడు! అని చెప్పవల 

సీనదానికి “పోవృునమయముందు” అని యనుచి తౌర్భము చెప్పినారు. 

t జా పౌ,ీఅఆనుర్గాగ ౦ బూరమనంబూ, చల్లం గ? (“మనంబు అను 

న మనస్సులో కంచు ఉప్పతిల్లుచుండంగా' అని ఫూ, టీ.) 

“పేమ ఊప్పతిల్లుచుండంగా మనస్సులో చల్లంగా పొదములుకడిగించెను” 

అను రచన “సీఠనుజంపి రావణుని జెశ్చెరం చెచ్చెను దానయోధ్యకుకో 

అనుటవంటిదె, డఊోరణాక్రో — అను [క్రియ కనంతరమున్న “మనంబు? అను 

పీభమాంక పదమునకు “*మన౦బులోి అని న _ప్తమ్యర్థక న శఇప్పుటయా, _ దానిని 

(క్రీయప్రముందున్న్న అను రాగము? ముందరికి లాగుకొనిపోవుటయు అక్రమము సర్మప 

దాయవీరు ద్ధముగాడాను. ఇట్టి ద్రావిడ పాణాయామాన్యయ పుర చనలు పొంచీన 

క్ట తులలో నే కాదు నేటి సరసకవుల కాన్యములందును న. క 6ప్రణమి 

ల్లగ వాకు వీరు వచ్చినవారల్.?” ఇత్యాది కూర్చులు కి) కా్ర్రిగారి గ్రంథము 
లఈేమాత్ళము కనబడుచున్నవి. (చూ. మాళ. 11.) 



ద్ారి. సారంగథర చరితము [ఆం 

చ. జవవరనూనుం డందులకుంజూలం వ్రియంబు దోలంక నన్నెలం 

తను గని నీ కుమారుడ గడా యిటు తక్కి.న వారికి౯ బల౯ 

జననిరొ నాకు నింత యుపచారము సేయంగ నేటి కు చం 

డనవుడు నాకు మూరుండవె యాటను చేయుదు నంచు నేర్పునళా ; 

టీక, నీ కుమారుండనుగ దా, తక్షినచారికికా బలేకా = ఇతరులకువలె, 

ఇంతయుపచారము చేయం శేటికమ్మ, అనవుడుకా = అనశ్కా నాకుమారు(డ వే= 

చావుకు) డశే. (చాకు, మారు(డవే = మన్మథుడ వే? అని యర్గాం కెటను = 

కా బట్టియే, శేయుదును = ఇంకే ముపచారముచేయున్నా ను: అని, చేర్చునకా = 

అర్థతనుశా ర మేర్పడునట్లు; నేర్పుతో - అంచుక్షా = అనుచూ _ (అవతలికి 

అన్వయము) 

ర్, వర్చినబలుమానిక ములు 

'సేర్చినయొక జాళు వాప నిండిన ద్ది యై హైం 

గూర్పుండంబెట్లె వినయణయు 
౯ | లు 1 ॥ 

గూర్చి నృపాలసుతుం గూర్చి గూర్చి పెసంగకొం నీ౬ 

టీక... ఏర్పిన = మంచివిగా ఏరితీసిన జాసవాపసిండి నర్దియ మజా 

మేలిమి బంగారపు వీథముమో (ద. 

గీ. తలిరలామ్మోవిం జిణునవ్వ్వు మొలకలె త్త, 

నలరు కము నినా సనల్ గులకరింపం, 

గెలనం దియ్యని తేనెలు చిలుకుచుండం, 

గలిక్రిలతకోన యాకొమ్ము పలికె నపుడు, ౫౭ 

ట్ జం లేలిరు శామ్మావికా = 1 చిగుకుటాక్రువంటి యొజ్జని యధరమునందు! 

చిజునవ్వు, మొలక లె ల్త తక్రా = అంకురింపగా , అఆల్రరు = ఒప్పునట్టి, కమ్మునివాసనల్. 

(అలరు కమ్మనివాస సనల్ == ఫూలతావులవంటి. కమ్మని వాసనలు అనియును. ఏ గ గులక 

ఖే పూ, టీ. చిగరటాకులవంటి, న 

“కెమ్మాని జక్కొ_టియే గావున దాని కృపమానమైన .. “చిగురుటాకు! ను 

ఒక్క..టీయే కావలెను, కావున “బిగుకుటాకులకంటి”: అని... బహువచనము గా చెప 
కప్పు. 



3.) చితాంగివలపు “౧౯౧ 

రి౦ంపకా = గుబాళింపంగ్కా €కలికిలతేకూన = ఒయ్యాగపు కన్నె పడువైన, అకొమ్మ = 

ఆయింత్ - చిత్రాంగి. (కలికి - లతీకూన = సగమైన లేదీగ, కొమ్మ = చెట్టు 

కొమ్మ - అని అద్ధాం.) కెలనకా = పక్కన (నిల చుండి) తియ్యని తేనెలు = చిలు 

కుచుండక్రా = చిందుచుండ గా పలికెక్షా [ తే నెవలె తియ్యనైన పలుకులతో నిట్లు 

చెను అని ఫాం] అఆయింత్సి లేతతీగయు- కొమ్మయు కావుననే అందు తలిరు, 

ఆలరు తియ్యని తేనెలు, కలవని చమత్కారము? ]- 

ద, సీసుగుణత్య మున్ జెలువ్ర నేర్పును సె చ్చెలు లెల్లం చెప్పా 
స భా 

ఏసరవోనిమోహమున వీనులనిందుగ విందు నవ్య రే 

ఖాసుముకాండ నేడు పొడగంటిని గన్నులపండువయ్య నేం 

జేసినభాగ్య మవ్వరును జేను రయాగె. ఫలించెం నోంకల్. ౧౫౮ 

టీక. వీసరవోని మోహమునకా = వెలితిపడని వలప్రతో, విందుక్రా = 

విను చుందును; నవ్వ లేఖా సుషఘకాొంద = నూతన ఫౌందర్యముతో వ ప్రున్న 

వాణుడ్యా కోరికల్ ఫలించక, (ఫలించవెనని భూతార్థముగా. చెప్పుట నీవునాకు 
sO + దక్కి_తీవని పౌంిఢముగా నూచించుట.) 

[ శ్రా. టీ కలికి = విలాసపకియైన, లకేకూన = = లేందీయవంటిదైన, 

అకొన్ము = కాఖారూపయైన యాచితాంంని.? 

“లకేకూని యనుపదమునకు "లేవా 9) యప శ్రీ అని రాఢ్యర్ణము శ ర, కర్త 

“లరకూన = లేశితీగవంటి ఆండుది” అన్న దున ఫూ, టీ* కర్తలును ను శ లేందీనవంటి 

దైని అన్నారు పొరపాటు. శే, ర. కర్తచాంనినది వ్యుత్పత్తి, “లకేకాని శ్రీకి 
పర్యాయపదము కావున “ఒతేక్రూన = అండుదో అనుట యుచికేము. చూడండి... 

‘vf - A spring, poetical phrase for a girl వాలికి) 

(కాజు) 
సీ, “'ఆన్నులకకూన యొయ్యారి యతివ వెలందా” (సాంబ, మౌన. 20) 

సీం ఉకనుంగొంటి లగక్రూననని జాయుంగాకున్న 
నభినవకరల తా వా ప్టీందెలపు” (కను. 8_83.) 

“లతేకూనయనంగా 6 గ న్నెపడుచును - లేళ తీగాయును” అని వాఖ్య: 

కావున *లకీకూన - ఆకొమ్మ = శేందీ(గవంటిదై న కొమ్ను' అనుట కుశిక 
ముశాదు.? మరియు, (కొమ్మ = శాఖారూపమైన యాచితా9ంగి” అనుటయును సరి 
కదు? చిశాాంగి, కొమ్మ (=శ్ర్రీ) యేగాని “కాఖారూపి కాజీకాదు, 

Eo 



౧౯౨౩ సారంగధళ చరితము (ఆ. 

ఉ. చందురుని౯ జ మంతుని వసంతునిం గంతుని నాదిగా జనుల్ 

హొందజు మోపహనాంగు లనుకో విని పోవుటుగాక్ొ చూడ లే 

చెందును వారిరూప “మదియెట్టిది యో యిదే నిన్నుగంటి నా 

నందము గాంగ * నేయ సుదినంబగు శీనాసదనంబు రంజిలెలా. ౫౯ 

టీక... జనుల్ కొందఆం, జయంతుని, 4 .ఆవిగాక్రా = జయంతుడు, వసం 
తుడు, మన్మథుడు మొదలగువాక8ిన్తి మోవానాంగులు = అనుకోజక్రా= ఆందగాం 

డని యనుకొనుచుండ గా, వినిపోవుక కాక = ఊరకవినుటయీ గాని, వారిరూప ముడి 

యెట్టిియో, ఎందునాచూడ లేదు. ఇదే = ఇదిగో, ఆనందము కాయక్కా నిన్నా ౦ 
టిలా = నిన్ను చూచితిని. (వారు గుందరులగుదురో కారోశాని నీవుమాతే9ిము నా 
కాసందము గలిగించిన సుందరుడవు. అని, భా చేండు, సుదినంబగుకొ = చాలా 

_మంచిదినము. నాసదనంబు రంజిలెక్లా = (నీవువచ్చుట చేత) శాభవనము శో భావం 
త మైనది" 

చదల న వాతా ————— 

1 ఇ. పొం మది యొట్టిదయోి (ఇది ఫూ ము పా.) 

ఫూ ము, ను చూచి శా సన్ర్రీగారును, వారినిచూచి వావిళ్ల వారును'ఎట్టిదయో” 
అన్నారు. కాని అది “అయో” యని సంతాపీంచుసమయము కాదు. ఎట్టిదియో” అని 

సరియైనపాఠమ్యు కంజ, ప్రళుఖలోనున్న డి, ఊపీంచియెనను సవరింపదగిన యల్న 

విషయము, 

ల్లి శ సా చేండు సుదినంబుగ ల (ఇడియాను వూ ము పొకమే ) 

అర్థమేమో? వూ. టీ. లేశేలేదు, “నుదినంబగు అని “నీను సవరించినాను. 

తి కా, పౌ-._“నావదనంబు.” (వదనంబు ౫ ముఖము, రంజి'లెక్లా = ప్ర 
సన్న మాయెను. ఆని ఫా, టీ) 

వూజ్యులును, (ప్రియులను, ఇంటికివచ్చిన పుడు “మోరాక్షచే మాగ ఎ్రనాయు స్యా 

నమెనది; మాయిల్లు నూతన శోభనుశాంచినది, అని యనుట లోేకమునగలదు గాని 
'6మిరాకచే నాముఖును రంజిలిని దనుట రెమెందునుళేదు. * వా సదనంబు రంజి'లెక -? 

అనియే, ఫూ, మ. పొం ఆపోళఠమే తంజ, ప్రతులు మూడింటిలోనున్న ది. కవల 
ప్రయోగ ము లొకటిళెండు, = 

ES “ఆస్మన్హృవాంబు, పొవనముకేసీ చనునున్న చాగీన్నాణుండు.? 

మను = 2-ర్1) 



౨] చితా/ంగివలపు ౧౯౩ 

డ్, త్రొల్తి మనంబులోం౭ గలుగు తుందుడుశెల్లను బాసి గామినీ 

హాల్లకచాణ యెంతపని కైన నిధానము నీవ గల్ల + నేం 

డల విభుండు రా౭ డని మహాపరితాపము నొంది ల చిం 

తిల్లల? వెన్నం బెట్టుకొని నరికి నేటికి నంగలార్పంగ౯? కం 

టీక, తుందుడుక్రు = సంతాపము కామినీవాల్లకబాణ = వలప్టుక తెలపాలిటి 

మన్మథుడా, (హాల్లక = ఎట్తకే లువల్వు బాణ = బాణములు-గాగల వాడు.) నిధానము గె 

నిత్మేషము - వలె నీవుక్దక = నీవుండగ్యా నేయ్క అల్లవిభుండు = ఆరాజు - 
రాండన్సిి అంగలాన రడ _ ఏటికికొ = పితవీంపవలసీన పనియేమి* 

“ఇంట్లో వెన్న "పెట్టుకొని చనేత్రిక్రి వెదకినట్లు అని లోకో క్రి సారంగధరుడు 

వన్నవలెనే క కరగింపవలనీక దళలో నుశ్నా డనియు, కరగించినచో వినియోగపడు 
ననియు సరసము 

క, ననుల జూడరాం డ జేమూ 

యని నిను * దూబుకొనుచుందు ననయము; న్నాపై 

ననరు గలందుకు గులు తిచె 

కనివించెను మనము వేడుకలు గనం గలా ౬ం 

టీక.-నినుక్కొ దూటుకినుచుందును = నిందించుచుండెడిదానను... 

“దూటుకిొను.? ఇందు స్వార్థమునే “కొను! అనుప్రుయు కమ, ఒక్క_పి)యో౫ము, 

క, “ఎద్దొక్కకడకుం దీసీన 

(గ్రద్దజీయెనుంబోతు నొక్క_కడకీడ్ను టయుకా 
బెద్దమునికేలచే( చే 

కొదిజ్ వడియడర వాందుకొనుచుకో దున్నెకా.' (శేషః ౪, ఆ 

“వాందుకొనుచుకా = భాయదుచుి (క, ర) 

గ్ “వెషవో కను మూపాద పద్మ 

వలన మాయిల్లు పావనత్వంబునందె. 1) (శ్రవణా. 2-3) 

శ కా ప్రో ర 
య 1 

3 రా పొ,_.“దూరకికొొనుచుి (నిను “జూచుకో నుచు ఫ్రా, ము 

నిందార్థకమయిన 'దూటు? లోనిది. శకట రేఫముగాని లఘురేఫము కాదు, 
స్టర్ 



౧౯ సారంగధర చరితము [ఆ. 

ఉ నాయపరంజిమేడ యొక నాండును. జూడవుగా, యగోచరం 

బా యురుమంజిము క్రీయపుటన్ను వసోరణగండ్లయంద, మూ 

చాయల శెంపుటోవరుల చందము నా చలువ ల్లొలంకునే 

రాయల రా యరంగులసరాగము, నామణికుడ్య భాగ ముల్, ౬౨ 

టీక న్యా అపరంజి మేడ = బంగారు మేడ చూడవుగా = చూడ లేదుగచా, 

ఈ ఆగోచరంబు = అది *యిట్టిది యని యూహాజేయరానిది.  (ఆవశ్యము చూడద 

గిన దని భౌ అ) ఊరుం,..యందము = హురుమంజైి దేశపు ము'త్రేయుల జాలరులు 

కూర్చిన సౌగగాన నవాతములసొంప్పు ఆ బాయల్క,చందము = పి) కాశవంత 

(చూ, 80 క్రింద) మూాటీకిొను'. అనుటకం కును “దూటుకిొను అనుట వ్యవహార 

మునకు దార. 

ఫా వూ టీ అగోచరంబు = చూడ(దరముగానివి 

“అగేచరంటు అను, ఏకవచనముశనకు “చూడ(దరముగానివి? అని బహువచ 

నాక్టముణెప్పుట తప్పు. కవి సోరణనండ్ల నందము ఓవరుల చందమ్లు అరుగుల 

సరాగమ్ము గోడలయొక్కభాగములు- అగోచరముతని _ భిన్న వచన కాదోసమున 
కాస్పదముగా రభనకావించెనని వ్రూ. టీ, క ర్రలనుకొనుట భాంతి, (నా యపరంజి 

"మీడ అగోచరము = అవశ్యము చూడదగినది. ఆ గవాత్మలయందము, ఓవరుల 

వ్రందము మొదలగునవియు, అందలి వినోదమార్దములు- విశేషములు. , చూచి, 

అందు కొంఠ సేపు విశమించిపొమ్ము' అని అవక లిపద్యముతో కలిసి సరియైన యన 

యము, ఆపాటి గమనింపక ఫూ, టీ. వారు అక్రమాన్వయమున కోప క్రమించి అగోచర 

మునకు 'లేన్రయర్థమును కల్పించీనారు. 

} వూ. టీ...-*ఉపమంజి = పసుఫునీరుగలిగినట్టి.] 

ఊరుమంజిి హుకునుంజికి రూపొం, అధీ యొక చేళఠముపేరుశాని వశే 

వణముకాదు. కరం కర్త “ఊరుముంబి = దేశ విశేషి మని చెప్పి అందుకీపద్య 

మునే చూపించినాడు, మరియొక (ప్రయోగము __ 

ఫ్రీ ఫింవాళ్థం౦ంబున గంధ సింధురంబులు బెచ్చి 

హురుమంజి బలు తేజి వారలు తెచ్చి, (వార, క్రీ థ్రిక్షు _ 25) 

పూ టీ, కర్హలకు “హురుమంజి? తత్త్వము తెలియదు. (చూ. ౮% పుట) 
ఛా: టీ,....*అన్నువ = నూఠ్ముమెన ఆ సోరణగండ్ల = గపహొటీముల 

యొక్క, 



క] చితాాంగివలపు ౧౯౫ 

ములయిన పంపులు వెక్కిను ఓవరుల = సెమేడల - అందము, ఆ చలువల్ =. 

సరాగము.--చలువల్ తొలంక్రు = చల్లదనమునీనుచుండు, శేరాయల రా = చంద్ 

శాంతమణుల (తో కట్ట ట్ర బడిన), అధంగుల 'సరాగము = అరుగుల చక్కదనము, 

అ మణి, ముల్ = అరశ్నా లగోడలు, (అవకలి పద్యముతో ఆన్వయము*) 

శ. అందు వినోదమార్తములు నంను విశేషను లందు వార, లిం 

ఫౌండయగం జూచి, మానికపు టోవరిలో సొగసు ల్నటింపంగా 

గందము నక్క_లాకులును గైకొని, వేడ్క నొకింతశేపు నీ. 

వంనుల షిశమించి, చనుమూ చనుమానముణతోడ నాన్రకున్. ౬౩ 

టీక... అందు = అందలి _విగోదమాద్దములు = వేడుకగా పొగిద్దుపుచ్చు 

టకు వేసిన యేర్చాటులు, విశేనములు = క్త త్త కొం త్త రచనలు (నిర్మాణ 
ములు) హయ్వలు = సోయగ ఫు పనులు, ఇంపొందయక్షా = ఆనందముక్షలుగ గా, 

చూచి, మానికపు టోవరిలోక్రా = మాణిక్యములతోకట్టిన గడిలో. ఒకింత శే సేపు, 

చమమానముతోడజ్లా = చనవుతో (అనగా మనసుకలిసి) విశమించి, చనుమూ, 

నావుడుకా = అనగా, 

“చనుమానము”- నిఘంటువులలో లేదు; వ్యవహారముననున్నది: 

చ, వెడనగ వంకురింప6 బృథివీవరసూనుండు' వల్కు._ స డ 

ప్పడంతుకతోడ “నా కిపుకు పాణపదం బగుపాన్రరంబు పెం 

గడుం బొడ వేగ పెంటిం య. యిచ్చట వా లె డానిషిం. 

బకిం బడి రాజు లేనియడ మావీనతల్రివి నీవు గావనన్. ౬ర 

చిత్రాంగి మేడకు పెట్టిన కిటికీలు “నూక్ముమైని వని వూ, టీ* వారు వింత 

వినయమును చెప్పినారు. గవాతుములకు విశేమణమమునప్పుడు- “అన్నువికు మనో 
వారమెన, సొగసైన, అని యర్థము చెప్పుట యుచితముగాని “నూక్షుమెని అని 
చెప్పుట యాచిశము కాదు, శ, ర, లగే. అన్నా వడా అల్బము” అని యున్నది. అందు 

వల్ల వా. టీ. క _ర్తలును “అన్నువ = నూక్ళువై'ని అన్నారు, కాని అది (పకరణోచితే 

మైనయర్థము కొదు" చికాంగ్లిమేడవంటి సెద్దపెద్ద మేడలకు నూత్ముమైన కిటికీలు 

పట్టుట గాని = అట్టివానినొక గొప్పగా భూడరమ్మనుట గాన సంభవము కాదు* కొన 
ననే-నూ, ని. కఆన్నువ = నునోహరమైన, సోరణగండ్లు అని ' యర్థము ఇెప్పీనడూ 

(చూ “అన్ను వం) 



మ 

గ్ సారంగధర చరిత్రము [ఆ 

టీక. * వెచనగవు = అనంగ్ కారమును - నిరాదరమును సూచించు 

వింతనవ్వు, నాకు, పోణపదము = పాం్రణస్థానము (పొణసమానమని భా అగు 

పావురంబ్సు వెకా = పెకి, 

చ." రవియణు రళ్ళీకి జొరయగరాని భయానక మైన నీ మణీ 

భవనము వచ్చి సొచ్చి పదపంకజము బ్లని ముక్కలంట్రి నీ 

దవ కరుణావి శేషమున నన్నియు నున్నప్వి యేటి కచ్చు? పా 

రువమునొసంగు పోయెద సరోరుహలోచన యన్న నవ్వుచుక౯. ౬౫ 

టీక..-రవియణు రళ్ళికికా = సూర్యుని సన్నని కిరణమునకైనన్సు చొరల 

రాని = పివేశింపవీలుగానిదియు, భయానకము = భయంకరమును = ఐన, నీమణీ 

* పూ టీ. “వెకనగవు = చిబునన్వు. 

పీనతల్లి వావిమాలి వలపుమాటలాడ గా, అందు శేచగించుకొను సౌరం౦గధరుడు 

కచిణునవ్వు” నవ్వునా? ఇది స్వభౌవ ఏిరుద్దమయిన వ్రాత. ఈపద్యమునకు మూల 

మిట్టున్నది- 
ఈ మేడలోేపలికి, వచ్చి యొకించుక వడి విశమించ 

విచ్నేయు మనినందో. వంక నవ్వొలయ్య నచ్చాయలో చన కతండునిట్లనియెగ 

(నవనాధ. ఫుట 44.) 

శ పూోరవి శశి రళ్ళికికొ (నూర్యునియొక్కయు ఎ చందిని 
యొక్కయు కిరణమునకు అని పూ, టీ.) 

నూర్య.చం[దుల కిద్దరికిన్సి ఉమ్మడీ గా = ఒక్క కిరణమునే చెప్పుట యొప్పు 

కాదు, ఎవరికిరణము వారిడేగనుక కకిరణములకును అని యనవలసీయుం౦డును; కాని 

పద్యమున రశ్మి”. ఒక్క_టియే యున్న ది. కాబట్టి కా. పా తేషు. ఆర్థమునుతే పే ॥ 

“రవిఘనరళ్ళిశిక” అని పొ, ము పా; “రవియణుగ శ్మికిక్రా (యుకా)’ అని తంజ- 

పొ. మూలగంథమున నిట్లున్న ది, 

“రవి రళ్ళికిని బొరరాని నీవున్న, భవనాంగణమునకు భయమింతే లేక 

ఎనుటెంఛి నీపాద జలజంబు లెళమిం, గని (యెక్క గంటి.) 

(నవనాథ = పుట, కర్.) 
ern: 

శే *వింనవ్వాబయా! అని ముదిత ప్రతి. (2) 



9] చీతాాంగినలపు ౧కొడీ 

భవనముై నీ రత్నాలమేడకు, (వష్భ్యర్థయమున ప్రథమ.) వచ్చి; * సకోరుహలోే చన- 

(శ్రీమాత) సంబోధనము.) 

క, పోయెదు గా కిపుడే మని 

యాయన చెయివట్టి వట్టియాసల నపు డా 

గాయకపుజంత చెంతం 

+బాయక తోడుకొని మేడపయికిం జనియెన్. ౭౬ 

* ఫ్రూ. టీ సరోరుహాలోే చన జ పద్మములవంటి చేశరిములుకల దానా 

తల్లిని సంబోధించుటలో, అందును ఆమెకు నీతిని బోధించుపట్టును వొడిన 

“సరోరుహలో చని యను పదమునకు అవయవార్థము చెప్పుట యనుచితేము. అట్టి 

తావులలో - అట్టి సంబోధనలక్ అవయ వార్థము చెప్పుట కవి హృదయముకాదు* 

ఈ సందర్భకునుగూర్చి క్రీ తిరుపతి వేంకటకవులు వా9సీన యీ [క్రింది పంక్తులు 

పఠింపదగినవి 

(భారతవి శేసములు 18. అవివత్స) 

6 వ॥, గరు డుండు తల్లికిట్లనియె, 

ఊ[,.,పనుల్ సేయంగ నేమికారణము వెప్పుమనాకు. బయోరుహానవాం 5 

ఖా, లఅదింకి. 

ఈ సంబోధమున కిట నవయ వార్గమును వివశీ ౦ంపవలసీనదని కని నాడయము 

కాదు. (ప్రీశ్వమాశి బోధకమనియు న౦దునను బ9కరణముంబట్టి “ఆమ్మా” అను 

సర్థముమాళ 9 మే వచ్చుననియు నెటు(గ(దగును. సంస్కృత మహాకవుల కవిత్వ 

ములో నిట్టి వెన్నో కలవు, అంకమాతి'మున వారి కజ్ఞతకల్పించి యొచిత్య భం 

మయ్యొనని యనుట సాహసము; వా_నవదూరము.- దీనింబట్టి, ఆరణ్య. 7 ఆ. లోని 

“తనులతాంగి? ఇత్యాది "సంబోధనములుగూడ సమర్థించుకొన(దగు, ఆ విశేసుములు 

యముడు సౌవీతింగూర్చి పల్కిసవి. అమై యఫుడు మహాపదలోనున్నయది. మెగా 

అఖండ పతివ్రత. యము(డ్లో ధర్మస్వరూపుండు, -ఇట్టిండట్టి దుస్థిలీలోనున్న 

సాధ్వి నట్లు సంబోధించునని యొజ్జన్న గారనుకొందురా! వారి తాత్పర్య మేమిశీ అవ 

యవార్ధమునకు వివక్షచేయక స్రీ మాత్యిబోధకముగా _ నర్థముెప్పికోవలసీనది 
యనియే. ఇస్సే కవులయాచారమని 'యెఆిుయగందగును.” 

'(శష్తివూ& రీ సంచిక, * సంపుటము.) 

[శా షా బాయకం దోడుకొని. (భాయక త్ర తోడుకొని” అని వూూ.ము, పాం) 



గిరా సారంగధర చరితము (౮. 

టీక, వట్టియాసలక్రా = ఆడియాసలతో, గాయకప్రుజంకే' = టక్కరి 

ధూర్పరాలు. వెంతంబాయక = అండవదలక, 

వ, అయ్యడ, ౬౧ 

ఉ. “పాయని మోవాతాపమున భామిని యుండగ నుదుమిోంద నేం 

డీయెడ హోని వచ్చు నని యెంచక 1 యూరక పిట్ట శేపుచే 

సీయన కన్ను గాన కిపు డిచ్చట వచ్చునె! యమ్మ చెల్ల యే 
. మొయిఏి కారణంిబకుచు నూహాబటుపేయుచుం (బోడ చేడియల్ ౬౮ 

టీక, పాయసిసూహతాపమునకా = ఎడతెగని వలపువేదనతో , భామిని = 

వ్య, శ్వార్గకమయిన “పాయక” కళే గాని దుత్రహుక్ళతిక ము కొదు. కావున 

కందేోడుకొని అనుటతప్వు; “తోడుకొని” అనుటయే ఒప్పు, శా త్రీ గారు ఒప్పును 

తప్పుగా సవరించినారు. ఛావిళ్ల్ వా శాకప్వుపాకశముచే గహీంచినారు. (వివరము 

లకు చూ. “నూరక,?) 

1 శా పొ నూరకి (ఎందక *యూరకి అని, ప్రా. ము పాం) 

'క్పంచక . 'యూరకి అనుట తప్పనుకొని శా హ్ర్రీగాటు (నూరక్షి అని సవ 

శించినారు.. (ఆసవరణ నే వావిళ్ల వారంగీకరించి నారు.) కా (శ్రీ గారు డిద్ది మదం 

చిన ఆకర గింథములబోేను _ పెళ్క్ళుళావుల నిక్షు, వ్యతిశేకక్త్వార్థము. (ద్రుత 

పిక్చ తికమగానేయున్న ది: చూడండి. 

భా, శం, సారంగధర a 

(బుద్ధి చెప్పక చేల పోనిచ్చిరనిన.) (పుట. 19.) 

“చిలుకనూరకంజూపి చితా9ంగిదేవి?” (ఫట, 14) 

వ్య. కా. కళ్ గాని దు9కప్రక్చృతికము కాదు. కావున కా, సా, సరికాదు, 

f జె పొ*=కన్ను గానక, 4” 

“కన్ను ౦ గా నకి; (వాడు గర్వమున) “కన్ను 0గానడు అను రూపము లసాధు 

వులు. కన్ను గానక” అను (క్రియలోని “కన్ను” (పథమ గాని ద్వితీయము కాదు. “అతను 
దళ్చాంధ కారమంతంతం గవియం గన్ను గానక” (రామా. ల-%0.) “మానసారుండు 

శాజ్యగ ర్భంటునం గన్ను గానక”). (దశకు. 2-4,) వివరఘులకు చూ, నూ. ని. “కన్ను 
గానక! (కన్నుంగానకో అనియే: వావిళ్ల హాతిపాఠము సరికాదు.) 



అ) చితాాంగ వలపు 0౧౯౫” 

చితారగ్సి 2 2 పిక శంపుచేలా = పిట్ట పే శే ంరణ చేత. ఇదియేమో కారణంబు = ఇడి 

యేదోహానికిమాలము. పడ చేడీయ యట్ = జై పౌంభలైన చె చెలికత్తెలు. 

వె తత్తజీంపం ¥ దొణంగి *రి ప్రణీ నిది యేసు 

సూటి గాదు తలంపం బాటిగాదు, 

తగదు మాను కున్నం బగవార మగును. మి 

కోటికి మనము పులినకొటికి మనము. జనో 

టక. త క్షటీంపందోొడ క = త త్తరపడజొచ్చిరి. (కర్త, వెనుకటి పద్యము 

లోని పోోడబేడియలు.) ఇడియేమొ. - సూటీకాదు = ఆలోచించిచూడగా ఈపని 
మనసునకు సరిపడుటళలేదు. పాటికాదు = న్యాభమును కాదు, తేగదు = మానుమ 

న్నక, ఈకటికిమునము ప్రులినకటికిక్రా= * కటికమనము = కఠినమైన మనస్సుగల, 

పులినకటికికా = సైకత కోతికి (చితాగింగిక మనము = పగవారమగుదుము, (అన 
తలికి అన్వయము-) 

వి పూ, ట్రీ పిట్టలేంపుచే క్ష్ జా పత్ని ms యొక్క_ విజృంభణచేత. 

కచేంప్రు = విజబ్బంభణి అని నిభుంటువులో లేదు. సారంగ ధరుడు, చిళాంంగి 

'మేడకువచ్చుట పిట్టయొక్క జ్వీంరణ చేతగాని విజృంభణ) శేత కాదు, = శేయు 

(= శేరి శేపణ) ఒరేయి అనుకి ి యనుండి ఫుట్టియుండు నేమో! ప్రేకేచు = అను 

అర్థమున (రేపెట్టు! అను వాడుకయున్న డి, "పెద్దలు పరిశీలింతుకు గాక 

శ కా పొ. “దొణయ యి కటి” (“దొడంగి రిత్తటీ* పూ ము, హా 

పూ. ము, పాఠ మే సాధువు. 

(7. పొ-గమిక్కటికి (“మోకటికి? వూ. ము, సా. తంజ, bases 

“కటికి _ కటికి? అని శద్దాలంకారము కావున “క్కు_టికి కటికి? అనుట సరికాదు. 

* ఫూ, టీ, కటికి = కూరమయిని 

“కటికి కూరిరనుయిని ఆను నర్థము లేదు కటికి = కఠినము) (శ, ఈ, | 

కటికి. Mere, utter. కఠినము. గట్ట (జాను) కటికి _ మనన్నుకు విశేషణ 

వైనప్పుడు శేకినము ఆనునద్ ప్రసిద్ధ మ. చద యర్థము, 

చ. “వండీరి సీరియాలునిక్రా' గ టికి డెందముసక్రా దర ళా కులిద్దబుక్ర, ’ 

హార. 2.120 

“చితా౦గి గట్టి మనసుకలదికి మన నూటనుపట్టి _మన్నసును మార్చుకిగనునడ్లి 



5౨౦౦ సారంగధర చరిత్రము (ఆ. 

క, అటు గనుక నీమెచెప్పిన 

యటువలె 1 నియ్యఖొని లియ్య మై యుండంగా, 

నటుమోంద చైవ గతి యని 

యటు నిటు + నడయాడుచుండి రా చెలు లంతకొ, ౭0 
టీక. అటుగనుకక్షా = అందువల్ల (=అమెకు పసవారమగుదుము కాబట్టి) 

ఇయ్యకొని = ఒప్పుకొని, లియ్యమై = ఆమెతో వీకీభవించి; = 

ఇయ్య + కొను = ఇయ్యకొను, ఇయ్య = ఇష్టము. శ్ర, రః కర్త “ఇయ్యక 

(ప్రత్యేక ప్రయోగము లేదన్నాడుకాని భారతమున కలదు. 

(1) మధ్యాక్కర..__*ఒనర నాసుతునకు భార్యవగుమన్న నొడయుడి యియ్య 

యినియె* (అది. 4.142.) 

(ఓ) క. “చక్కునగుమనిన రక్కసుం 
దక్కుజముగంబెరి ౧ యియ్యయగునిస్సుడు నీ 

యుక్కు_ను బీరముంజూ చెద 

జిక్కిన నిలునునుచుంగ డు నిజృంభించినడికా.' (ఆది. 6-205) 

సీ నికేణి కోణమణిశేణి కాంతుల 
జరణాబ్దరాగంబు ఛిరము దన్న, 

జాతరూప కట జాత రూప స్సూ్తి రి 

నంగ వల్తీచ్భాయ యవల దోయ, 

జాల మౌక్తిక వజ్ళ జాల మంజుద్యుతిం 

గనుదోయి జిగి యోరగంట జూడ, 

నస్తంథ * నీలమయ స్తంభ రుచిత్రోడ 

మ. ప లొరసికొనల, 

శిన్నదియు, (గజ్జి కటికియనంగ గన్నట్టు దృఢము.' అం. భా, 3.28) 

1 పొశాం. “జేసుకొని + తిరు గాడు? 

*'పొశాం.='నీలమణి? 1 కా. సాాీకొప్పులప్పుి; కొప్పుకప్పు = అను 

ఉయొప్పు.. (చూ 3% క్రింద “ఎక్తు(దాని) 



౨] చితాగంగి వలపు ౨౦౧ 

గీ. నవ్విలాసిని యతిమనోవారము లైన 

చవికె ఫీ లరంగులు * పాకలు చప్పరములు 

నాది మైన విశేవమ్ను లన్ని యతని 
శచ్చరించుచు మేడపై కేంఫనపుకు. ౭౧ 

టీక. నిశేణి = (నిచ్చిన) సోపొనముల (యందు చెక్క_ బడిన), శోణమణి 

శని కాంతులజ్రా=ా శెంపుల వరునలయొక్కు. మెరుగులన్సు చరణ అల్జరాగంభు = 

పద్మములవంటి పాదముల యెకుప్రు. శిరముదన్న కా = తలదన్న గా; (పాదముల 

రజ్జదనము కెంపుల కాంతులనుమించినదనియు, _ చితాంగి మె స్లైక్కి నదనియు, 

భా, .ఓతలదన్ను టి యనగా, కాంతులపక్షుమున తిరస్క_రించుట్క [ఎక్కునప్పుడు 

మెట్టమోద పౌదములుంచుట సవాజము కావున, ] మణులపక్నీమున నిజముగా శిర 

నుసేతన్న్నుట. 

జాతమూపకవాట = బంగాళు తలుపులనుండి, జాతే = ఫుట్రిన; రూసన్ఫూ 

రికా ఆ శోభావిశేవమును, (ఈరూపంస్వభా వే 'శుశ్లాడో సౌందక్యే నాట శేపిచ,? 

నా. ర.) అంగ వల్లీచ్భాయ = తీగెవంటి శరీరముయొక్క_ బాయ 1 అనల దోోయకా; 

(శరీరముయొక్క చాయ బంగారు. కాంతులను మించినదనియు, 'చితౌసింగి తలుపులు 

తెరచినదనియు, భౌ. *అవలందో? ముటి యన గొ, .చాయ ఫక్నీమున తిరస్క. 

రించుట్య [కలుపు తెరచి శెట్టుట స్వభావము గావున] తలుఫులపకుమున నిజముగా 

అవకలికితో 9౨యుటయీ.) *అవలందోగయు = తీరస్క_రించు అనుట కొక్క యుడా 

వూర కా ముం జా 
wads కత టి ౪4 4 అవన న టటిశ ౫ ఇ విలాదాకని వాద ఆటంక న వలల 5a oA బని వన Ree RDA RA ఓ ఫల nt 000 అనిల అశ ల యళ కకత TO 5వ కటిట గక, కట జతి తనన కన REO 5 జరి శివకర ERR ERNIE, = పమనానామతననమనననుమునూయానాలనాా. 

"$౯. పాం-అరంయలు' 
భ్రూ. ము, నను, వాక పతులలోనుగూణా “అరుగులు? .ఆని యున్నది" 

“అరుగులు” అనియే లోకవ్యవహారము. అహాపము. సపా-చీన కవులును సమ్మతించిన దే, 

చ. విసవిసంబోక be డరంగు., మెజుం౦గు మెట్టికల్.. 
(పొందా. డ్తీడ2). 

శాస్ర గాదమాత్య్రము 6ఆరంగు” అనియే అందురు. (చూ ఆముక్త, ఫు, ర్క.ర్ర్.) 

ఈ సాళారి...-ఫూ. ము, న “డాకులుి; తంజ, ప్రతులలో 6 దాంకులు” 

“టాంకుల' అని పాఠములున్న వి. 'సరీయైన రూపమేమో! అర్దమేమో! నాకు 

శెలియలేదు. 

1 వూ టీ.....4అవలందోం యక = . చెడలందో్యోయ గా” 
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౨౦౨౩ సారంగధర చరితము (ఆ. 

పీ, “కేతనంబుల మణివాతంబురోచులు 

రవి కిరణంబుల నవలందో9వ+! (భౌ ఫీన్మ. 1104.) 

జాల = కిటికీల (కు దిగవేసిన్స) మా క్లీక వజ జాల = ముత్యాల _ వజా9ల 

జాలకులయొక్క, మంజుద్యుతికొ = ఇంపైన కాంతిని కనుదోయిజిగి = కన్నుల 

ధావళ్యము, 2 ఓరగంటంజూాడకా; (కన్నుల ధావళ్యము ముత్యముల కాంతిని 

వజ్యిముల కాంతినిగూడా మించినదనియు చితాంం! కిటికీలగుండాచూచినదనియు, 

ఖా,-టరగంటం జూచుటియన గా, ధావళ్వ్యపక్షుమున తిరస్కరించుటు; [కిటికీల 

గుండా |పక్క_లకుచూచుట మామూలు కొవున] ఆ పక్షమున నిజము గా ఓరగంటక్రాణా 

పిక్క_చూపులతో” చూచుటయే.) 

(అ స్పంభ = నిలుకడలేని (తళతళ లాడునట్టి) నీలమయ _స్థంభరుచితో డక్రా= 
నీలాలు పొదిగిన స్తంభముల "కాంతితో , నెజీకొప్పు కప్వుడాలు = సౌగవైన కొప్పు 

యొక్క నల్లనికాంత్కి 8 ఒరసీకొనణగకా, (కొప్పుయొక్క ణాలు నీలముల నిగనిగ 

లన మించినదనియు చిత్సోంగి నీలమణి సంభములద గార నిలిచినదనియు, భె, 

“ఒరసికొనుట' యనగా జాలుపతృమున, ఎదెరించుట = తిరస్మకించుట [స్తం 
ఛముకడ నిలిచినప్పుడు కొప్పు స్తంథమునకానుట 'సవహాజము కావున] కొప్పుపక్షు 

మున నిజముగా, ఒరసీకొనుట (=అనుకొనుట )యే, 

ఆ విలాసిని = హోొయలుక ల్తెయైన ఆచితాంగి, అతి మనోవారములయిన, 

వవిశెలు = వావిళ్ళ అరుంగులు, పాకలం= వసారాలు, చప్పరములు = పందిళ్లు, 

అదిమైన = మొదలయిన, విశేషములు, ఆతేనికికా = సౌారంగధరునికి, బచ్చరించు 

చుక్రా = తెలియ జెప్పుచ్చు మేడ వైకి _ ఏంగనపుడు- (అవళలికి అన్వయము,) 

ఎజ్జని పౌదమఃలంను బంగారువంటి శరీరమును, స్వచ్భములయిన కన్నులును; 

నల్లని కురులును గల చితోంగి, సౌరంగధరుని పీల్చుకొని, కెంపుల మెట్లమాక్షమున 

2 వూ టీ ఓరకంటకా = అపాంగదృ్భష్టిచేక, చూడల”; 

8 *ఒరసికొనలోల౯ాో. (వూ టీ లేదు) 

ఈ మూడు (క్రియలు వాడుటలో కవి యుద్దేశించిన లమ్యార్థ వాచ్యార్థముల 

చమక్కతి ఫూ టీ కర్తల కవగ తముకాలేదు.-తలదన్ను, అవల(దో)య్యు; ఓర 

గంటంజూచ్యు ఒరపికొను, అను (క్రియలకు వరుసగా, అతి[కమించు; తిరస్క_రించు; 

అనాచరించు ఎదిరించు, అని లమ్ష్యూర్ధములు.-. తేలనుతేన్ను; అవతేలికితో యు; 
కచగంటితో చూచు; అనుకోను, అని వాచ్యార్థములు. 

(వూ. టీ.-“ఆ సంభ =-అమందమైని ఈయర్థము సరికాదు 



త] చీతాాంగ వలపు అది 

మోది యంళతస్తుకుపోయి. బంగారు తలుపులు పొయదట్లి, లోపల ప్రవేశించి, కిటికీ 

లలో తొంగిచూచుచు, నీలాలకంచాలకడ నీటుగానిలుచుదూ ముద్దులుగులు 

కుచూ, అచటి వివేవముల నెల్ల సాగంగధమయనికి వివకించెనని తాః 

గీ, చంద్రకాంత వితర్షికా సాంద? కాంతి, 

యింద్రసీల మయ స్తంభ రుందిదీ వి 

రెడు బెనణొని యరు దొనరించె మదికి; 
గంగ యమునయు: గూడినభ్గంగి మెలసి. ౭3 

టీక చంది) కాంత వితర్ది కా = చలువరాళ్ళ అరుగులయొక్ర, సాంద= 

దట్టమైన - కాంతియు ఇం(దనీలమయ సంభ (ములయొక్క_) - రుందదీ ప్రీ = విస్తా 

రకాంతియు, పెనంగొన్ని గంగ యమునయును కూడినభంగికొ = సంగమించినవిధ 

మును మెజునీ = ఒప్పి, మదికి - అరుదొనరించెకా = అశ్చర్యమును కలిగించెను. 

(చంద) కాంతముల కాంతి గంగవలె తెలుపును నీలమణుల కాంతి యమునవలె నలు 

ఫును, కావున అరెండుకొంతుల కలయికళు గంగా యమునా సంగమముతో పోలిక, 

గంగా యమునలు పీయాగకడ సంగమించును.) 

డ్ నాయక మైన'కెంపుగమి నాటిన-చోటులు సాంధ్యరాగముక 

చేయలో నిం[దనీలముల చెక్క_డపుంబని చక్కి. యంధకా 

రాయితే మె వెలుంగ, మగరా లమరించినపట్లు వెన్నెలల్ 

గాయలో, మువ్వెలుంగులకుం గందువయో యన మించె నందుల. 

టీక. నాయకమెన- కెంపుగమి = మేలయిన పద్మరాగముల మొత్తము 
నాటినచోటులు, సాంధ్య రాగ ముక్రా-చేయ(గ క్షా = సంధ్యా కాలపు ఎత్జద నమును 

కలిగింప గ్యా ఇంద్ర)... చక్కి = నీలములు పొదిగినచోటు, అంధకౌ రాయితీ మై = 
చీకటివలెనై జెలుంగగా; మనరాలు = వజ్రములు, ఆమరించినపట్లు, వెన్నెలల్ 
కాయయగకా, (ఆభవనము) మువెంగులకుకా = ఎరుఫ్పు నలుపు, “తెలుపు అను 
మూడు కాంతులకును, కందువణయో = ఉనికి పట్టో, అనకా మించెక్రా* అందులక్ష- = 

అట్టిభవనమునందు, (అవ - అన్న.) . 



౨౮ సారంగధర చరిత్రము [ఆ. 

చ పరిమళ వేటు, లారజపుఖల్కుల చిల్కల్పు పారువాల పు 

జరములు, తూలపటుయ్యెల ల చప్పరమంచము, లించు తావిపూ 

సరములు, ధూ భూపవాసనలసంభముముల్, గల శేల్లి రత్న *మం 

దిరమున నక్కు_మారుని మణీమయ వేదికనిల్సి చెంగటకా. ౭ర 

టీక, పరిమళ్ పేటులు = సుగంధ దవ్యముల పె స్టైలు ఆరజపు పలఖ్య_లా 

ముద్దుపలుకులు పలుకు - చిలుకలు చప్పర మంచములు, ఇంచుతౌవి = ఇంైన 

వాసనగల . వ్రూసరములు, ధూప, ..మముల్ = అగరు మొదలగు ధూపముల సువా 

సనల సంచారములు, కల్క శేళిరక్న మందిరమునక్రా = రత్న నిర్మితే మయిన శేశీన్బహ 

మునందు, అక్కు_మారునికా = సారంగధరుని, మణీమయ'వేదికకా = రత్నాలయరు 

గుమోద, నిల్చి =. కూర్చుండ బెట్టి, ఇంగటకా = సమీపమున (తౌను నిలుచురిడి.. 

అవ. అన్వః) 

4, వీకడంజూ చిన రతుల 4 యేశట తీరల (వాసినట్టి $ ప 

కో_కకళారవాస్యములు, ప్యము రాచవుసీకిబంధముల్ , 

నాకపురీ విలాస కలనా గణికామణికాముకాది నా 

నాకృతులుకా స విచితగతు, లచ్చట నచ్చపలావ్నీ చూపుచు౯. ౭౫ 

టీక. ఏకడంజూాచినకా = ఏపక్క_చూచినను, రతుల- ఏకట. తీరం 

గకా = రతిసంబంధమైన పేరాసతీరునట్లు గా వానీనట్లి కొకోోక కళారవాస్య 

ములు = కొకోో_కునిచే చెప్పబడిన కళామర్శములును, చవుసీతిబంధముల్ = ఎను 
బదినొలుగు విధములైన రతి బంధములును, నాక, .తులుకొ... శాకి ప్రురీ = స్వర్ణ ఫ్ర 

రమునందలి, విలాసకలనా = శృంగార ఇేస్టలుగల = గణికామణి = వేశ్యారత్న 

ములు కాముక = విటులు అది = మొదలైన నానాకృతులుకా = అనేశ రూప 

* శా. సొ, మందిరములి (ఇదే “వావిళ్ల పౌఠమున్ను.) అనేక మంది 

రయులయందు, ఒక శేదికమోద నిలిపెననుట అర్ధములేనిమాట ఫూ, ము+ నను; క. 
కప్రతులలోనుహూడా “మందిరమున గ సక 

47౯. పాంయారతుల  శకేశట.?' ((రతులకుకా = క్రీడలకు, 'ఏళట = 

మిక్కుటమెన కోర) అని ఫూ. టీ) 

పకట = తీశుటు, మానవులకుగాని శరతులక్ర) కాదు.” 'కాభన కరతులయ్, 
కటి అని యుండుట యుచితము *రతుల శేటగ్ లేటగ) అని, ఫూ, ము, ఫొ 



౨] చిళా"ంగవలపు ౨౦౫ 

ములునుు 1 విచిత్రగతులు = కాముకీ కొముకుల చి(తవిచ్చ్శితవ_ర్హసములు, అచ్చటక్ష= 
ఆశేశీనృహమున , అచ్చపలాత్మీ, = ఆచితౌింగి, చూపుదుక్రా = సౌకంగధమనికి 

చూాపించుచూ. 

ఉ ఈవిటు లెస్స మూచితె మహి న్నెఅజాణవు 'వల్లప్కుచే 

ప్రాపరతాను రాగయుతు.ై (త్ర నె య్యపుకాలమందలో 

నావగ "లెల్ల నగ్గలిక నారసి గైకొని యుస్కి నో వయో 

హోవకళాభిరామ జబజాంబక శేల్టిపినోద 1 వెఖరుల్ న రు. 

ఈపద్యమున చితా9ంగి కృన్ణుని బాల్య కీడనుగూక్స్ని ఇెప్పుదూ ఆతని విట 

వ_ర్గనమునుగాడా స్సు రింపజేయుచున్న 

టీక._ఓ వయో,.,రామ.... వయః = వయస్సుచేతేనుు. హావ = శృంగా 
రజేస్టల చేతను కళా = తేషోవిశేవముచేశేను అభిరామ = మనోహరుడైనవాడా 

జలజూ౦బక = కములములవంటి శే త్రములుకల వాడా, (“అంబకం నయనం స్మేత్రమ్? 

అవు.) “వయో హావములచేతనుు కళా = రతికళీ చేతను అభిరాము'డైన = జలజాంబకకా 

మన్మథుణాి (అని వలఫుపిలువు-) ఈవు = నీవు మహీక్ర- = భూమియందు, నెజ 

జూణవు = మంచి తేలివికలవాడవు. (“జాణ = Clever, wise’ జాను) “నెటు. 

జాణవు = శృంగార చాయకులలోే మేటివి - (అని అర్థాం) ఇటు లెస్సచూచితె = 
ఈపటమును చక్కగా చూచితివా! (ఈవిటుక్రా = విటుడైన యీకృ్చషమ్లుని లెస 

చూచితె? ఈకడు - -శెజజాణ. ఓ. అన్రక్రా అని అర్థం, ) వల్లవీ, ..యుకు౯డై, . 

(కర్త - కృష్ణుడు), వల్లవీ = గోప కాంతలతోడి, కుచేష్టా = కొం కైపనులయందు.. 

“రతుల కేటుగ తేటగో.; “రతుల కింపుగ తేటగ. అని పాఠాం మరియు - “రతు' 

లక్రా = (క్రీడలకు? అనుటయునుత పే. “రతి యన గా “నురతము గాని. (క్రీడ కాదు 

శ పూ, టం “విచికిగతులు = ws మాగ్గములను. =... ఏమియస్ఫు 

తమో! ఏమిమాగ్గములనో | . 

(శా. అ శర .యుతు లర్రైతగ , నెయ్య ఫు.. *నావగ లెల్ల అ నక్క. లికియా 

రసి-”__ ఇంచుమించు గా అన్ని పంతులలోను పాఠమి"కైే యున్నది: “యుతు ౯డైత' 

గక అను అన్వయము సరికాదు* *నక్కంలికి” ని “అగ్ధలికి గా చేను సవరించినాను. 

+౯. సొ. దైఖరిక (వూ, ము నను తేంజః సంతులు నాలుగింటి 

లోను * వై ఖరుల్” అనియ్' యున్నది! 

ఈ పద్య సాఠమును సక్చియు  ఫొర్వ టీకనుగనార్చియు. పతి పదమును' 



తదిష సారంగధర చరిత్రము (ఆ. 

అవిరత = ఎడతెగని (=మిక్కి_లి) అనురాగ = ఆసక్తితో _ యుకుండై = కూడిన 

వాడే, (వల్లవీ = గోప కొంతలయొక్క_, (కచ + ఇష్టా = కుచేస్టా) కుచ = పాలిండ్ల 

యందు, ఇష్టా = ఇష్టమున్సు ఎడ తెగని యనురాగమును, కలవా డ్రై అని అర్థాం-) 

తేగకా = ఒప్పునట్టుగా, చెయ్య పుటాలమందలోక= (పీయమయిన అఆవులమందలో , 

(ఆలమంద = గోకులము = (ప్రేపళ్లి-లో ఆనియును.) ఆగ్గలికకా = ఉఊత్సాహితి 

శయముచేళ్క ఆ వగలెల్లకా = అవు - ఆబోతుల చేష్ట్రలన్ని యాను, అరసి = చూచి, 

వైకొనియున్కిజా = ఆవ_నములను తౌనును గహీంచి వ్షించుటను; (కృష్ణుడు 

తాను ఆబోతుగను  గోపికలావ్రులుగను, (క్రీడిం చెనని భా.) శేళివినోద వై ఖరుల్ = 

ఇంకనుగల పసీతనపుటాటల కేమాసాలన్యు (అవగ లెల్లక = కృంగారవిహారలక్షణ 

ములన్ని యు, శై కొనియున్మి_ ౯; జలజా౦బక శీలి వినోదకైఖరుల్ = రతిసంబంధ 

మయిన చికగిచిళ వర్తనములును - అని అర్థాం, లెస్స చూచితే? (అని వెనుక 
కన్వయము.) 

భాగవతీమున క ముని హాల్యచేష్టితములలో ఈక్రింది వర్షనమున్నది* -_- 

కీ *గేవల్లభు(డ చేను గోవులుమోరని 

వడిజంకి వైచుచు వంగియాడు.? (10. ఫూ. 805.) 
are ఎతనో 

నిమర్శించుచో (గంథము వి _స్థరిరచునన్న భయమున సా, టీ యథాత్షరమిందు 

వారించుచున్నాను. పాఠకులే పరిశ్రీలింతురు గాక. 

“ఈవు = నీవు = ఇటు= ఈదెసను - (ఈనవిటులా = ఈ విటకానిని - 

శీంక్సున్లులవారిని అనుట) లెస్స, చూచితె= చూచితివా (చాడుముఅనుట ) (చేని 
ననగా») మహీక్రా = భూమియంగ్యు నెఅజాణవు = నీవు మిక్కిలి ేర్చరివి- (ఈ 

విటుండు చెజజాణ . + అవున్సు వల్ల,...డై--వల్లవీ = గోపికలయొక్క_ కుచ = 

పాలిండ్లకు _ ఇష్ట = అనుకూలమైన _ అనురాగ = జేేమతో - యుతు(దై= 
కూడుకొన్న చా(డై, తీగలా = ఒప్పయాా నెయ్యపుటాలమంధలోక్లా = ప్రియ 

మెనయానులవీందలో , ఆవగలుఎల్ల ౯ = ఆవ్రన్నె లన్ని టిని, అక లికి = ఆచెలుక (రాధ 

యనుట), అరసి = కనిపట్టి, కైకొని = (ఆకృష్ణుని) చేపట్టి ఓవ, బక ఓయి- 

వయః = యొవనము చేతను = హావ = నేర్పుబేతను _ అభిరామ = మనోహారుండయినం- 

జలబాంబక = తామర ప్రూబాణముకలవాం ణా (మన్మథుండా), శ్రేభినినోద వై ఖరిజ్ = 

క్రీ'డాకాతూవాల పి కారమందు) (ఓయి వయో హావకకాభి రామండా -ఈవిటుని 
గైకొని యాకలికి కాతూనాల ష్రళారమందు,) ఉనికికా = ఉండుటను (లెస్సచూ 

చికెశీ అని. అన్వయము) 



.] చితాొంగివలపు ౨౦౭ 

చె సారంగధర పద్యమునకు ఆనువాదమిట్టున్న ది... 

కవాలుండా, చూడు గోపాలకృష్ణుండు, బాలత్వమునను వేఏపల్లెలోపలను, 

గొల్ల భామల 6 బెండ్లికూంత లంటే సి, కొల్ల గాదా బెండ్దికొడు కాయె జాడు; 

కన్నెల నెల్లందాం గదుఫులంటేసీ, యెన్నంగ నాలపోతెర్డాయెజూాడు.? 

బా, శం. సారంగ, ఫు. 2ర* 

క, ఒకం డూరువూనం జెలి * యం 

దుళి జంశెనదూచెం జూచితో మజి కటి 

మకు 8 బెనరౌడు “గామో నొ 

సి కుత సీమా” యటంట సిద్దం బయ్మెన్. ౭౭ ఆ థి 
టీక, ఒకండు = ఒకవిటుడు, ఊరువూనకా = (ఊరువు + ఊనకా) 

“అక్క_లికి? పొఠమును, దానికి “రాధయనుటి ఆను నగ్గమును అసంగతేము 
గానుండుటబేతను, ఆపౌాకమున - ఆర్థాంతేర దమక్క్చృతిలేశపోవుటచేతను- పద్య 

మున స్ఫురించుచున్న - అవు-అఆబోతుల కథ అనువాదమున స్పష్టముగా కనబడుట 

చేతను- చేను కొలది మార్పుబేసీ. నాకుతోచిన యర్థమును చెప్పినాను. పాంజ్ఞులు 

పరిశీలింతురు గాక, 

“హోవి మనగా శృంగారభావజమైన చేప్తగాని “నేర్పు ళాదు. “హేాలాలీ 

లేశ్యమా హావాక [క్రియాః శృం గారభావజాఖి” అను, 

“హోము. Amorous gesture: dalliance, Clandishment. (తల 

శృంగారరసభావముల వల్లకలిగే క్రియ” (కోను. 

* శా. పొ “అం,దుకె జంకెన యంగఆూదందా మజి+* (అందుకె = 

అంశమాఠమునక్కె జంకు ఎనయంగక్షా = (వానికి) భయముకలుగునట్లు గా తోకా = 

వెంటే (వాడు)? 

శా, పా లో మొదటి తప్పు యతిభ9ంకేము. (చూ. ౨-2౬౩) ఇ0డవది 

రత్రో బాస అనుటీక అవూాలకము, “అం, దుకె...జూాచితో? ఆనీ ఫూ ము. నను 

తంజ, ప్రతులలోను సరియైన సాఠమున్న ది, 

(క పొం లలెనగుడు ((పెనయగుడుకొ "= కలహీంచుఛుండ (7 

ఆనీ ఫూ జీ) 



౨౦౮ సారంగధర చరితము [౪ : 

తోడనుముట్టుకొనగా, (7 ఊట 4 ఫూనకా = గ్యోనుము, పట్టుకొనగా = ఆక్రి 

మీంపగా-అని ఆర్థాం) అందుకె = అమాతమునకి, చలి =-ఈ ఫ్రీ, జం కనా 

చూచెను = బెదరింపు చూప్రుతో చూచెను, (= అసమ్మతిని తెలిపెను), చూచితో = 
చూోచితివటోయి!, నులి = మళ్లీ (వాడు) కటిసీమకుక్షా = కటిపి బేళముకొరకు 
(ఫీమకుకా = పొలి ప్రేరకొరక్సు అని అర్థాం,) సెనరౌడు=ా వెనగులాడుచున్నాడు, 

శామోనాస్తీ_సీమాకుకః = ఊశేలేదు-పొలి మేరయెక్క_డ? అటంట = అని లోక 

మున సొ'మెతిగాఅనుట, సిద్ధంబయ్యెక = అనిటునియెడ నిజమేతయినది, 

కగా9మోానా స్తీక్రుత సీమా ,) అని సంస్క్బృతమువ లోకోకి* కవి 6ఊరువు' 

లేని “ఊమి నుబట్టి “గా9ిమముిన్కు “కటిసీమి-నుండి. *సీమిను సంపాదించి 

చెలోకోకి ని సమర్థించినాడు, “ఊర్రులేనిపొలి మేర” అని తెనుగునను ఒకలోకో క్రి 

కలదు, *ఠతలంపనె చృటనైనందానూరులేక్క పొలి కేరగల్టు నేభువిం బురాణో క్తి 

(బసవ. య, బాణ. 

క, (అనుచు విటీవిటసంభుము.. 

కనలుడ గోపాలుం జూపి కడు. నేర్పుగ నా 

డిన సరసవాక్య ములు విని 

వినములు చేసికొన చెలియ విను మని పల్కె౯, ౭౮ 

టీక. _..వినివినములు చేనీకొనకా= వినీవిననట్లు ఆ పేతీంచి యూరకుండ శా, 

(వీనికి + వినమి = వినివినములు. చూ, పౌ. సమాస. 81) 

“వాడుకలహించుచుండ గా (గామా నా శ్పీకుక సీమా” అనుట నిజనూరయెను? 

అనుటసరికాదు, వూ. ము. నను తీంజ' పితులలోనుగూ డా 6 వెనంగెడు” అని 

జో ల స్థ _సరియైనపాఠమున్న ది 
పొళాంఎా *ఒకండూరు వంటం జెలియం 

దుక జంకెనజూా చెం జూడందొయ్యలి కటిసీ. 

. మకుంచెనలౌడు.” 

y వూ టీ. ఊరుపూనక్రా' ౫౫ గాంమమువహీ౦పంానే.) . 

జ్ఞానము నేమి వహీంచుటయేమి! చాలాఅసంగతమైన ప్రసంగము? 
1 పాళాం..... “అనియచ్చటవిట,” 



౨] చితాంగవలపు ౨౦౯ 

Ge “అల్లన గాధి కాజసుతుం డక్మిలి మేనక ము ద్దోనర్ప రొ 

గిల్లి రుచంబు లాన * యమకించుట గంటివె "రాకువూచ?? యా 

నల్ల నగాధి రాజసుతు. డరి లి మేనక ము ది ద్వొనర్చ శా 

సలి కుచంబు లానందమకించుట బాల్య్భముగాదె మానినీ.” ౭౯ 

టీక. చితాంంగి వచనము. అల్లనకా = మెల్లగా, గాధీరాజ సుతు 

డు= విశ్వామితుడు, అర్మిలికా = సేనతో, మేనక ౫ 'మేనకయను అప్సరస, 
+ ముద్దొనర్బ్సక= ముద్దు వెట్టుకొనశ్యా రాగిల్లీ = అను రాగమునుపొంది (= =వలప్పు చెంది) 

కోచంబుఖ్బు అనక్షా = తాకుటకుం (=గిహీంచుటకు) తమకించుట = త్వరపడుట, 

కంటివ! రాకుమార - (సంబుద్ధి); రాకుమారుడేన విశ్వామితుని కథ చెప్పీ చూపి, 

రాకుమారా, అని చేప - ఆ రాకుమూరునివలెనే వ ర్లించునునుటకో 

నూచన* 

సారంగ ధమని (పత్యు శ్ర తరము మానినీ (త్రీ 'మాతస సంబుద్ధి) అల్ల-నగా 

ధిరాజసుకు(డు= (హిమవంతుని కొడుకు _)'మైనాకుడు, అర్మిలికా, ra రన 

తల్లియైన మేన క దేవి, ముద్దొనర్చక = ముద్దునేయ గా (జశ్స్రేమంచశా) రాగిల్లి = 
అనురాగమును చెంది కుచంబులు, అనందమకించట, = (ఫాలకొరక్షు) గంహింప 

హొందరపడుట , బాల్యము కొ డె = పసితనపు చేష్టగడా! 

“ముద్దొనర్చు = ముద్దుసేయు? అనుటకు. _ , 

గీ, “ఆతని దేవృలిద్దజును గర్భాఖిరామ ' 

మూర్తులయి. రన్న లేందు9ం౦డ “ముద్దు సేయ.” (ఉం హరి, క.) 

మ. “పలునొక్కు. ల్ని గుడ౯, గళ్ల త్వలయంాం, బె పెంజెనుర్స౯ ,సము 

తృలికల్ పెంపు దగం, జెనంగి, యలసత్వం బొప్ప, సం దీకో విం 
తలు గా నుండుట గంటివా రతివినోదపా” ఢి శాచూలి?) “యాం 

దలిరుంబోండిరొ కంటి వా రకివినోద వనడ్రిచెచాలదా.] ౮0. 

ఈ కాం పొ,ాగనుకించుట? పూ, ము. నను, కొన్ని వాఎతపుతులలోను 

ళందమకించుటి అను పాఠమున్న ద్వి ఉచితతరము. విశ్వామ్మితపతేమున “తనుకయు”ను 

శాప్పుటు ముఖ్యము, 

' ₹*ముద్దొనర్చిఅను |క్రియలోగల చమత్మా_రమును ఫూ, టీ. కర్తలు గుర్తిం 
పలేదుం 
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౨౧౦ సారంగధర చరితము (అ, 

చితగిపటమునందు మదన క్రీడలలోేనున్న నాయికో నాయకులను చూసీ 

చితాింగి అనుచున్నది -- 

టీక: _పలునొ క్కుల్ = దంకకుతములా, నిగుడక = ఏర్సడణగా, * కళల్ 

ఇలయ (గాకా = కళలుదయింపగా (=ర ఊస్టైనములు కరగగా.), వెవెకా = చెను . 

రజా = మాదమోద చెమటలుకంమ్మ గా; ₹ సముక్కే లికల్. వెంపుకేగ క = శం 

గారచేస్టలు వి_స్టరిల్ల"గా, ఇపినంగి = (క్రీడించి, అల సత్వంబొప్పంగాజ్. ను మౌంద్య 

“మేర్చడ గా, సందీక్ = ఎడమి య్యక, వింతలు గానుండుట = చితి చకిగతు లతో 

నుండుట, (వారి) రతివినోదపౌఢి, రాచూలి = రాకొమరుడా, కంటివా! 

జీరో *కపటమున, ఫోరాడుచున్న జెట్టీలనుచూపి సారంగ ధరుడనుచున్నాడు, 

1పలునొక్కుల్ నిగుడకా = (క్రింది పెదవులయందు పంటినా క్కు లేర్పడ గా, (కోప 

ముదేికించినపుడు, పెదవి కొరుకుకొనుట స్వభావము; దానినే కెడుకరచుటయిం 

దురు... (జెడుగరచుటం- 10 bite the underlip from anger-— బౌంిను 

“పీదవాడికే పము సెదవికి చేటు” అని లోకో_కి.-) జెట్టీలిద్దరు, కే ధాతిశయమున 

'జొడుకరచి రని ఆక్టము. 2 కళ్లల్ చెలయంగా౯క = వ్యాయామ విద్యావి శేప. ములు 

ద ద దా దా దానాల 

గ ఫూ టీ.-“కళల్ = కాంతులు? 

రతీ సందర్భమున “కళ్లి లనగా రజస్థానములుగాని * కాంతులు” కావు, “కళే 

లంటుటి$ రేలు గరగించుటి శృం గార కావ్య ములతో పరిచయముగల పండితులకు 

క్ర శ్రలుకావు. అట్టి పరి చయములేనివారికొ రకు జా9ినుపండితు జెంత వివరముగా 

వాగిసినాడోచుడండి. “శ ళీ లంటి. (ఉ. హాఠిశ్చంద్న. 4-159.) Touching 

her to the quick. కళాస్థానములు- the nerves. కళలు చెమ్మగిలకా - 

శాం ¥. 2-82 her heart inelted: it touched her to the quick.” 

వ్ర టీ సముక్కులికల్,= వేడుకలు 
sa “ఉత్క_లిక! యనగా జాత్సుక్ళ్ణము నెడి సంచారి భి వము, బహువచనముజేత 

శృంగారరసమందు ప్ర యు.క్తములగు ళంకానూయాది సంచారి భొవములు.. చ. ్ఒనకి 

నఖండ వాసనలు నుక్క_లికల్, విలసిల్లె (వసు. 848) వివరములకు వ్యాఖ్యానము 

నుదూచునది 

1,2,8, 4, 5, పదములకు వూ, టీ. లో. జెట్టీలపరముగా . అర్ధములేదు. 

శ్లానిటీకు చిట్టచివరన (అతి వినోదపౌథిజెట్లు = మిక్కిలి వినోదమందు దిట్టశనము 

గల మల్టులు? అని యున్నది. మల్గుల ప్రస్తావమ మరి లేనేలేదు, 



శ.) చీళాాంగివలపు శరర 

పాకటము కొగా, వవై చెమర్పకా, 8 నముత్కులికల్ = విజరోత్క_రక్ర, పెంపు 

తేగక్రా= వి స్టరిల్ణగ్యా పెనంగి = క స్తేలుపట్ట్ శ ఆల సత్యంబు == ఎన్న దగిన కనా 

బలము, ఒప్పకా, ర్ సందీకే జు పట్టుపట్టుట శవరును సందియ్యకుం డ్రా వింతలుగా 

నాండాట = ఆళ్చర్యకరము గా పోరుచుండుట, కంటికా = చూచితిని. * తలిరుంబోం 

డిరొ జ=తల్లీ, వారు అతి వినోదపొ)ఢిజ్రా = మిక్కిలి విచితిముమున క స్తీ చేర్చును 

జెట్లు = జెట్టీల్యు జొయదడా? = నామాట నిజమేగదా! 

ఉ, “నిక్కుగం జూడు చిత్యమది నెమ్ముది వేడుక నోలలాడు న 
మ క కాలగుట్టు బట్టబయ లై + కనిపింపలో + బొన్నకొమ్మ మిం 

దెక్కిరమించు చుస్కి% “యవునే! మగువా యది చితమాట తా 

నిక్కము కృష్ణలీల గద నీ విపు జెన్నినమార్షమంతయుక.] ౮౧ 

టీక (చితా9ంగి-) నిక్కు_గ(జూాడు = నిక్కిచూడు చిక్ళీయు _ అది = 

అది బలేచితగము. "నెమ్మది - వేడుకకా ఓలలాడుక్రా = (ఆ పటములోని చిత్రము 

చూచినయెడల) మనసు అనందమున మునిగి తేలును అమ్మక్క_= ఈ "ర్యా ఆలగుట్టు= 

రవాస్యప దేశము - బట్టబయలై కనిపింపయోకా, పొన్న = అదిగో, కొమ్మమాంద + 
ఎక్కి = అయువతిని నైకొన్సి రమించుచున్మి_ = (కర్త, యువకుడు. అధ్యా 

హోరము*)- 

* పూ. టీ.._తలిరుంబోండిలొ = చిగుకువంటి మేనుగల యోచితాంంగ్.) 

చికౌ9ంగి మేనివర్ణనము సారంగధరునికి పృకృతముకాదు. ఈ టీక ప్రకరణ 

మునకు శేవలమనుచితము, (చూ. ౬౫ వ పద్యము క్రింద.) 

f పాళాం,--కనుపీంపల? (ఫూ, ము, ) 

+ కా, పా.కౌరిపొన్న మై” ఈ పౌాఠమున అర్థాంతర చమత్కారము 

లేదు. ఫూ, ము, నను, తంజ. పతులు చాలుగింటిలోను, పొన్న కొమ్మమో చెక్కి.) 

అను పాఠమే యున్న డి. చితా9ంగి వాక్యమున “పొన్న ఎకొన్నమి దెక్కి.యనియు 

సారంగి వాక్యమున “పొన్న కొమ్మమాందెక్కి.” యనియు సొగసైన విభాగము. 

సురా...-ఫూం టీ. వ్యాతపితిలో “పొన్న కొమ్మమిదెక్కి_ = పొన్న 

వెట్టుకొమ్మవై నేక్కు_కొని? అనియున్నది*. కా బట్టి కా. సా. కల్పిలేము- ఆనుచీతేము, 

₹వ్రూ. టీ.=ఓలలాడు = జల క్రీడలు సేయు చున్న.) 

ఉభయుల వాక్యములకును ఒకే యర్థము చెప్పుట బేత పూం"టీ. వానిక్ 

పద్యములోని ఆర్థచమత్క్చతి అవగతము కా లేదనుట స్వష్టము, 



౨౧౨౩ సారంగధర చరితము (ఆ. 

(సారంగధరుతు..) అవునే _ మగువా, అవును లేవమ్మా .అది చీతగమాట్స్క 

నిక్కము కా నిజమే, నీవిఫుజెన్నిన మార్దనుంకయుక్రా = నీవిప్పుడు వర్గించిన విధ 

మంతయును, వేడుకళ్లా = వినోదముగా, ఓలలాడు = జలక్రీడలాడుచున్నా, అమ్మ 
క్కల = శ్రీల (=గొల్లపడుచుల) యొక్క, గుట్టు బయ్యలై కనిపింపంక్షా. (వారి 

వస్త్రములను తీసికొనిపోయి) పొన్నకొమ్మమా (దెక్కి, రమించుచున్కి = ఆటలా 

డుచుండుట, కృవ్ణలీలగ ద! 

క, అని యిటు లత. డాకామిని 

యను వాక్యము లెల్ల వేట యర్గముగా చే 

ర్పున విటిచి మాట లాడిన 

'మన చేమియు విటుగ కపుడు మదవతి కణశన్. ౮.9 

టీక... వే అర్ధము = కాజా నై అగునట్లుగా, విజీచి = పదములను విభ 

జించి మాటలాడినను, మనసు, ఏమియుక్రా = ఏమాతి)మును, విటిగక = కన 

 వెద్దప్రయర్నమునుండి మరలక, మదవతి = యోొవనపు మదముననున్న అచి తాంగి: 

కణకకొ=మానని ఫానికతో. (ఆ నుదవతినునసు, విణీచినా నిటుగ లేదని సారస్యము. ) 

క, * పసనికనం౦బము, మంజుల 

వస్రనకదంబము, నవర్భ భరమణి భూమా 
విసరంబుల్సు, ఏరినెత్తా 

విసరంబులు, దిగిచి వలపు వెలివిసషరంగళ౯,. ౮ాతి 

——_—_—__ 
oe 

వది సాం ఫూ పనీ డికదంబము,” (=“బంశారు స్త సమూసాము, 'అని,పఫూ టీ. =) 

బంగారు సమూవాము, వెండినమూ హమ్ము ఇనుపసమూాసాము, ఆను వాడుక 

“నగు దేశేవుసలేదు. బంగారు సమాహాి మనగా “బంగారు సొమ్ముల మర్త' 

మని కాబోలు, వారిగొవముశే అది సరియైన మార్గముకాదు _ సొమ్ములను - ఊరక 

'సమాహామనుట భాషా సంపిదాయముకాదు.. అసలు వారిహోర మేకప్పు. వూ. 
"మ నను రంజః ఎవా9కప ఏతులలోేనునూడా - ఓ“ పుసనికదంబము? - "అను", ఫొఠమున్నది, 

పసని' పాఠము తప్పనుకొని కాక్ర్రీగాశే' భనీ ండీయని' జద్దొనోరు.. “ఫర పాటు. 

a ళు రః లోనున్న ది. “కదంబము” నకు 'సరిైనయస్థము, శర లో లేక 

ఫోయినను ఇతర నిషంట్రువ్రలలోనున్నడి.. 



౨] చితాోంగి వలపు 3౧౩౨ 

టీక... పనీని = ఎజఫుమించిన పసుపువన్నెగాల కదంబము = సువాసన 

ద్రవ్యములు కలిపిన చందనము, మంజుల _ వసవ = కదంబముక్ = మనోజ్ఞము లైన 

వ్యస్త్రములయొక్క.. "మొ త్తేమును, అనర్భ + +. రంబులు;_ అనర్హ = వెలచెప పరా 

వరముణిభూ షా - విసరంబులు =. మేలయిన రత్నాల సొమ్ముల ము Met 

చిరినెత్తావి = సరంబులు = మంచి సవాసనలుగల ఫ్రూలదండలును, తిగిచి = తీసీ, 
వలపు - పగిరుళముం (మోవామని యనం) జెలివిసరంగక్లా = గుప్పున గుభాళిం 

పగా, (బయలుపడగా, అని అర్ధం.) 

క “ఓయి నెజజూణ తలకొనం 

బేయుము విస లివె, జవాది ౪ చెబు పట్టము వా, 

లాయ మెదం చేర్పు కలపము, 

కో యని యోంయగానె మరుండు కో యని యార్స్చెక౯ .౮ర 

(ఇ) సీ, 6యక్షకర్టమ సంజ్ఞ యలరుంగ దంబమ్ము, కలపమునాయగను.? 

(ఆం. భా. 2-168.) 

(b) “¥బoబయు. An 010 or mixture: కదంబపౌొడి Pouncet. 

A fragrant powder compounded of various eseences.” (బొను) 
కద౦బము కావ్యములయందును ఉన్నది. 

ఈ, కకమ్మకదంబమేల! ఇెలిం గౌగిటంనార్చినంజాలు,) (రాజ - విజ, 4-99) 

వ ోచిక్క_నయిన యాచొక్క ఫు కదంబములు పూయు విద్యాధరీ కదంబం 

బులయాట పాటలకు మెచ్చి” (వసుః 2-11; “వొక్క. కదం౦ంబములు నాయు = 

చొక్క_ మైన యాయను'లే పనముల నలందుకొన్న.) అని వ్యాఖ్య, 

కవి కదంబ శబ్దమును శెండుమారులు రెండర్థములలో చతురముగ్గా ప్రయో 

గించీనాడు. పూ, టీ వారా శెండర్థములకును అదై వ్వైళ నుత మిస్పించి నారు, 

dr. ఫా కు) (=జేత్సగ హీంప్రము, ఇెట్టయిట్టుమని భా 

వము” అని పూ, టీ.) 

“ఇదుగో అ చర్హ్లరు- 'వెయ్యిపట్టు? “ఇనిగో మందు = నోరుపట్టు అన్నునప్పుడ్యు 

వెయ్యి నోరు, ప్రథమలుగాని ద్వితీయలం కావు, ఇెయ్యిపట్టు = చెయిఐాచు; 
నోరుషట్టు వ. నోర తెజవుము’ అని (ప్రకరణమును బట్టి యర్థములః- “శెయ్యింబట్టు? 

6నోరంబట్టు? అనగకాడదు. “నన్ను , పరిగ 9హింవ్రు ముసి (నన్ను మన్ని౦పుము” . అను 



శగర సారంగధర చరితము [ఆ, 

టీకు..ఇవె విరులు = ఇవిగో స్రవ్నములు, } తలకొనంజేయుము = ధరింఫు 

ము. (నన్ను సుఖానుభవమునకు ఫూనుకొనునట్టుచేయుము--- *“తలకొను = యత్నిం 

చు, శం make an effort.’ జాను.) జవాది. (ఇదిగో) చెయిపట్టుము = చేయి 

బాచుమ్కు (చేతికి పొసెదను - అని భౌ.) నన్ను జేపట్టుమయు = పరిగ౦హిం 
ప్రమ (అని_ అజం) కలపము = చందనము వాలాయము = తప్పకుండా, ఎద? 

'జేర్చము = వక్షమున పొసికొనుము, (నన్ను - వాలాయము = నిరంతేరమ్ము లొ 

మ్మునచేర్చుకొనుము = = అని, అస్థాం) వో == ఈగందము మొదలగువానిని తీసికొ 

నుమ్కు (నన్ను కైళొనవోయి అని ధ్వని) అని, ఈంగానె = చితాాంగి, ఇయ్య 

గానే, మరుయు, కో అని - అశ్చె౯ = కేకాషె న్తును (తేన మంత్రము చక్కగా 

పారుచున్న దని మదనుడు సంతోవమున శేక చేసెనని - భె) 

కో” సంతోవనూ చకధ్వ నికి అనుకరణము,_ 

శ, “కోయని కవిసినంగని కౌం 

శేయులు నందటు( గడంగి తేరులువజపక్.” (ఫీమ్మ - 2.100.) 
ఊఉ. “కోయనితాంకి రుగరణకోవిదులై కురురాజైన్యముల్.” (ఆరణ్య _ 5-891) 

గీ “మంచిమేలైన 1 దిదిగొ కొ మ్మంచుః గప్పు 

రంబు సగపాలు సింది వీడెం బొసంగి, 

“వూనుమిా మెయి భోగంబు భూవణంబు 

."'ఆెస్టలో సి వని యాతాయగ యొనల రాణ, లి 

నర్థములలోను “చేపట్టు” _ “వయిపట్టు) అని ఖే _ చెయి, పిథమలేగాని ద్వితీయలు 

కావు, ఒకటిరండుడాహరిణము లు. = 

క, “నన్నుర, చేపట్టుమనుము, కంతుని 

rte నాదు మనసుతుందుడు కడంగుక్లా.’ (మల్ల, విప 4.79) 

ద్వి చేవట్టి కజకటేంచే సీతివను చు . . 

వావిదు్రఎమాధరి యలయుచునుం'డె.! (నవనాథ _ ఫు, 68.) 

న టీ, __“తలకొనంకే ముము= నిన్ను తలంచుకొనునట్లు' “జేయుము. తల 

కొను * 'అను (క్రియకు “తల(చుకొను” అను నర్థములేదు- కావునవూ. “టీ. సరికాదు, 

+t శా. పూ, ఇదిగొ గొమ్మంచు] (ఈఇదిగొ కొమ్మం దు” ప్రూ, ము,) 

“ఇదీనొల? అనుట సరికాదు. (చా ౧-౨౭ వ 'పద్యముకి)ంద ) నూ, 'ని* 

ఇఇదిగొం' 'గొమ్మంచు”. అను ఏ పాఠమే న్పహించినది' 
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టీక సగపౌలు = అర్భభొగము, కేప్పురము, నించి = జోన్సీ మంచి మేలయి 
నది (విజెము) ఇదిగొ కొమ్ము _ అంచుక = తీసీశొనుమని, వీడెంబు- ఒసంగి ఇ 

తాంబూలమిచ్చి, (ఇదిగో మంచి మేలయిన, (కొమ్మ + అంచుకా) కొమ్మ = జవ 

రాలు, అనుచు; చితాంగి తనశేచూపి పలుకుట - ఆర్థాం. ) == భావ ణంబులు = 

సొమ్ములు, ఎసలకొ = అలరారగా, భోగంబుకా = ఖోగమును, మెయిక్రా ౌ 

శరీరమున, సొనుమౌ = ధరించుము. (భూవణంబు లెపంగ కా = అలంకారములొప్పీ 

యుండగా, ఈమెయిక్రా = ఈనాళరీరమునందు భోేగంబుక్ర” = రతిసుఖమును, 

ఫూనుము = పొందుము; అని అర్థాం-)_ అని, అ జాం = ఆఅ నయ్యాళి జనంయగరా 

గకా=(వీగెము మొదలయినవి) ఇయ్యరాగా; (అవ - అన్వ-) 

అడ్ నోర రగరరుని నిగంహము లా 

వమ, అవి చే నంటి చెనంటిజయూచి యత. డిట్ట౯్ 'దల్లిదండుుల్ మనం 

బు విరాజిల్లగ( గూడ బెట్టినధనంబుల్ లోకమందుక౯ * గొమా 

ళ్లవిగా కవ్వరి వమ్ము! కావలయు వేళ౯ వచ్చి కొంపోదు 4 చే 

నివి సీపెట్టియ నాదుదా(పురముగా నిందుండ నిమ స్రన్నియుక్ ౮౬ 
క. 

$ “కొమాళ్లవి (గామ్యము” అని కాశ్ర్రిగారి అక్నేపము. అందుకు గిడుగువారి 
సమాధానము'=“ఏ. వ కొమారుండు బ. వ. కొమారులు.. కొమార్లు = కొమౌళ్లు, 

అని వాడుకఉ న్నా కళాప్రపూర్ణ yy చేదం చేంకటరాయశా శ్ర్రీగారు గ్రామ్య 

మన్నార. అయితే శబ్దరత్నా కరమందు అడి సాధువు గానే ఉఆదాన్భాతమయి ఉస ది. 

కవులు అది వాడినారు. డకార లకాగములు కలిసీ భ కారమయిన స్టే) కొన్ని శబ్ద 

ములలో రకార లకారములున్ను భీ కారములయినవీ. ఉడా. .నీరలు = నీళ్ళు 

విస్తరులు = విస్తు పందిళ్లు, నోళ్లు వేళ్లు; మొదలగునవి.” (భాల, శరం ఫు, 161) 

పాం పొం “సేండివి.) 

శాస్త్రులవారు 'కొంపోదు.” అని “ఫ్రలొస్తాఫు? పెట్టి, చేండివి _. నీ"పెట్టియ 

నుండనిమ్ము? ఆని యన్వయించినారు. "వెట్టియనుండ . నిచ్చుట _ నేండుచూతి మే 

కాదు; 'సారంగధరుడువచ్చి కొంపోవువరకున్ను ; కాబట్టి ఆ యన్వయము సరికాదు. 

ఆనలు వారిపాఠమే సరియైనదీకాదు.._ ఫూ* ము. నను, తంజ పితులలాగేన్తు 

డా కొంపోదుశే నివి అని సరిరైనపాళమున్న ది. మూలగగింథమిట్టున్న ది... 
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టీక, __ అవి = ఆభూవ ణాదులూ, జేకా ఓ అంటి = చేతితో తాకి, చెనంటికా= 

డుర్మార్దుళాలయిన = ఆ చితా9ంగిని- చూచి  ఇట్లకొ (ఇట్లు + అక )= ఇట్లనెను 

కావలయువేళో జ్లా - వచ్చి, నడా ఫొంపోదుకా = నేను తీసికొనిపోదును, ఇవి = 

ఈ నస్తువులన్ని యా, నీ ెట్టియకా = నీ"పి పెకెలో, నాదు దాప్రరమణగా౯ =, నేనే 

దాచి ఇెట్టుకొన్నట్లు గా, ఉండనిమ్ము- 

“అనుకా’ అను (క్రియకు అక్ష? సంగ వారూపము, __ 

ఆ, వె. “వైళ్యసతికి నొక్క_వరము, సత్ కత్తి) య 
సతికిరెండు, కూద్భ్రసతీకి మూడు 

విపి సతికి నూలు "వేంయలాన్నరములు.” (ఫె సభా, 22680) 

“రనకో అనుటకును ఆకా? అను సంగ్గవారూపము' కన బడుచున్నది. ఉన్న 

గంబు పామవన్నగమక్షా దనరారు భూవరా.” (వసు. 2-12) 

క, అని, [వియము గడల్కొనం బ 

క్క నెంతయు వవ భావలీలాగతులకా 

1 ఫ్వని చతుకోక్తులచే నా 

“యన ముది మేకొలుస లేక వ్యాకులమతియై. Fe 

టీక. తనో ప్రియము = (ప్రీతి, కడలుకొనకా = అతిశయి౦పగా, పల్కి 

నక = పలుకగా, (చిత్రాంగి _ తన) హావ. +గలులకృొయా. హావ భోలే 

ఛభృశు ఇంచుకగా = వెలిబుచ్చునట్టి భూ)నేతాచి వికారములయొక్క_యు. 

శకావ౯= మదనోదయమును తెలుపు మనోవికారముయొక్క.యు - (వికారో 

మౌనసోఫొవభి= అను ) లీలాగతులక్షా = విలాసరీతులచేతనుు ధ్వని- చతుర -£ 

ఉక్తులచేకా "= చగంగ్యార్దముచేత వ లా నటల రకు 

“తల్లిదండు9లు కూర్చి దాచిన ధనము, లెల్ల? బుకు9ల౦ గా శద్యంపామ్ముు 

వలసినయప్పుడే వచ్చి + కొంపోదు - నలినలోేచనవీని వాదాంపరముగ , 

నలమి స న్హైలం బెట్టు రుని వ్రియంబెసంయ. n (ఫట 46.) 

ir: పు “కని (ధ్వని వూ, మ్ల తంటా. వారితప్రతులు ) 
తన! (వట్ట ఛతురోేక్తులకంుకు “ధ్వని వతుకోక్తులు” శ్రోస్టకరేములుళ దొ. 

గనకానిపోదు అన్లియ్యూదిత్వ ప్రితిష్రార్తన్ల్యు, ; అందు గోణళ్లంరిగ మూ? 
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ఆయనవమడికొ, "మీకొలుపశేక = ఒప్పీంపలేక, వ్యాకులమతియై = కలతనొందిన నునసు 

కలదియైం 

“వహావము” ను గూర్చి సాహీక్యదర్సణము == 

“భ్ఫూశేశత్సాది వికారై స్తు సంభోగేచ్చా ప కాళకః 

ఖాన ఏవాల్నసంలక్ష్యు నికెరో హోవ ఉచ్యశే” 

ఉ. ఆతరళావ్షీ చెంచమున నారబ మొందుచు “నేమి సేయుదు౯ా 

రాతికి. దోడు వోయినది రాసుకు డెందను మెత్తగాదు దా 

జాజెకి వచ్చి యుండ దికం + దానిని చెల్లు చె? పమ 

ఘాతకుం, జోర్వురాడు) సముఖంబున చేటిక ree % ౮ారా 

టీక__అ . తరళాకీ = చంచల నేతియైన ఆ చితాంగి; రాసుతు'డెం 

దను = రాజక్రమాసని మనసు, రాతికికాతోడువోయినది = రాతితో సమానమె 

నని (రాసుతుడు గనుకనే వాని మనసు రాతితోసమాన మైనదని సారస్యము.) 
మెత్త గాదు = మె శ్రబడుమార్గ్లము కనబడుట లేదు. ఏమిచేయుదును? 1 దాతికిక్షా ఇ 

దాకలిమోడికి _ వచ్చియుండంగా, ఇంక, తాలిమి = తాళుట (=ఉ పేతుగా ఊరకుం 

డుట.) ఇెల్లునె = చెల్లదు. మారుండంటి మా = మన్మథుడోో *ఘాతకుండు = 
హింసించువాడు. ఓర్వ5'దు = వానివలనిభాథ సహీంపరాదు, (కావున) సముఖం 

క. 

+ ఇ, పాం, కళతాళిమి” (“తాలిమి ఫూ, ముం; తంజః వా. పహ) 

or 

“శాళిమ్కి అను రూపము సాధువుకాదు, (చూ, ౨౮-వ పద్యము (కండి 

¥ వూ టీ __*దాతికికా = సమీపమునకు. 

ఈ టీక నిరాకరము. దాయి" యన గా కమ్మరవానిదాకలి (క్ర, ర) 

చ. డిక్కు రటి శిరంబుదాయ్సి లయకాలుండు కమ్మరి, వై రిలవీర సం 

హరణ గుణాభిరాముండగు మెలవఖీముని ఖడ్గస్ఫ పికి కా” 

= ధీమకవిచాటువు, 

సారంసగధరుని మనస్సు అను లోవాము తేన 'సముఖ మను డాతిమోదికి వచ్చి 

యున్నది, కావున ఆలసీంపక (ఆలసించిన కాక చల్లారిఫోవును గావున) గట్టిగా పట్టి 

మెత్తగా నలుగగొట్టవ లె ననుకొన్నది, చిళాంంగి, 

* ఘాఠీకు(డు = ఘాతుకుడు . =. “స్మ్నాతకుల ఘాత కులరాా సంస్క్మరిం 

చు. (శృం. నై! 1. 127,0).కభూతక - & killer, murderer’ (ఆస్ట). 

28 
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బునకొ = ఎదుటబడిన తర్వాత, రాయచారముల్ = మధ్యవ_ర్థి మాటలు, ఏటి! ౯ 

ఇబం౦ందుక్తు | 

మ. అని యూహించుచ్చు లజ్జ బో విడిచి, యే కాంతంబుగా నల్రెస 

ల్లనుచు౯ బైట దొలంగ, పీపి వదలక, గామాంధకారంబు నె 

మ్మునముకా గక్పినం గన్ను గాన, కపు డా మ ల్తేభగంభీకగా 

మిని యత్యంతనిరంకుకోదకిని బలి ౯ బట్టంగాం జూచినకా,. ౮౯ 
చి థి లు 

టీక. ఆ మత్తేభ గంభీర గామిని = నుదగజమువలె దీమనప్రునడకగల 

ఆ చిత్రాంగి, లజ్ఞక్రాపోవిడిచి = సీశ్గువదలి నీవివదలక్రా = పోకముడీవీడణా, కొ 

మాంధకారంబు = శామమచెడి కటికి చీకటి, నెమ్మనముకొ కప్పీనకా = మనస్సు 

నాక్విమింపగా,- అత్యంత నిరంకుకోద్దతికా = జంకుకొంకులేని మొక్కాలపు 

'సావాసముతో, పట్టంగాజా, చూచినకా, (నిరంకుశ. మశ్తేభ, శబ్ద ప్రయోగము 

వలన అప్పు డాచితాొొంగి అంకుళశికు లేని మదగజమువలె విడివడినదని సారస్యముగ 

క, గడగడ పాపభయంబున 

వడణశుచు, “నిడి యేటిగొడవ వచ్చె’ నటంచుకా, 

వడి లేచి యతడు “తల్లీ 

తడ వాయెను {వచ్చి పోయెదను చే” ననుడు౯. ౯౦ 

టీక. గొడవ = కన్హము, (= లేనిపోని పీడ.) 

కోచి న్నెదు శెదుెరే దూడ 

నిన్నాళ్ళకం "సలవు గాల నిట వచ్చిక్కి విం 

క స్నీవు “తిరగి పోయెది 

నన్నకా నేటోవ నిత్తునా నవమదనా? క 

టీక. ఇన్నా శ్లీకు సిలవృగాయకా = ఇంతకాలానికి, 

మ. “అతిమోహాంబున మించుతలి నిట సీ కాసించియున్నా; ననా 

రత సౌఖ్యోన్నతి చెందం గోర సుకుమారా, రాసుతా, యాత్మజా 

 భిఫౌాకాలి,.. “పోయివచ్ళెదను శేననుచుక” (పూ. ము.) 



౨.) సారంగధరుని నిగ ;హము ౨౧౧౯ 

కృతి నన్వేదుకం బేల్పుమా తలంపలా శేణేకికోరాశ్షీ స 
మృతి సారంగధరుండ వయ్యు నలయింప౯ జెల్లునే' నావృడు౯+౯3 

టీక, సుకమారా = కోములుడ్యా రాసుతా = రాజకుమార్కా మించు 

తల్లిని = మెరుపు తీగకు తొల్లివంటి దానను (మెరుపు తీౌెకంయెను మెర ్ లైనదొనను-) 

శనను ఆ కత ఫౌఖోన్న తి వెందక్రాకోరి = సన్ను ఆరతీ సుఖాతశయము చెం 

దుగాకయని (రతి సౌఖ్యము నర్గించి. అని భాగ ఆతి మోనాంబునకొ = మిక్కిలి 

వలప్రుతో నీ కాసించియున్నా = నీ మిద ఆళపెట్టుకొని యున్నాను. 
{ అత్మజాక్చతి జ మన్మథునివంటి సుందరాకారము కలవాడా నక; 

వేకుశకా.. తేల్చుమో = నన్ను ఆనందమునముంచి తేల్వుము. 4 సమ్మతి 

= మంచిమనసు కలవాడా, సారంగ భరుండదవయ్యు కా జా చందుగనివంటి అంద 

గాడవైకూడా (చంయిడు. లేడిని ధరించువాడు.) ఏణీకిశోరాతీకా ననుకా = 
సొగ మైనకన్నులు గల ఆందగల్తేను- నన్ను. (కొదమ లేడి కన్నులవంటి కన్నులుగల 

నన్ను) అలయింపక్రా = బాధింపగ్యా వెల్లునే (నీవు సారంగధరుడవయు్య్యను- 

సారంగనయననెన నన్ను బాధింపవచ్చునా! సాకంగసంబంథ పాంధవమున నైనను 

మన్నింపరాదా!) నావుడుక్షా = అనగా. 

ఆన్నాను” యొక్క సంగం హారూపము “ఉన్నా? వ్యవహార సిద్ధము: 

అనుక్పితియందున్న డి కాన్రన ఆశే పార్హ్యముకాదు- (కాత్రీగార కటాన్నాను? 

అనురూపమునే ఆశ్నేపించినారు. అందుకు గిడుగువారు కేగినసమాధానము చెప్పీ 

నారు. చూ. వాలు శర ఫు, 226.) కనను 2 అరత సౌఖ్యము = ననారత 

సౌఖ్యము? అనుసంధి, జడ్డక్క_రంబుతోం బడాడి స్వరంబు గూడుచో జడకు 

లోపంబు లేదు” అను భా. పక్తీ, ర్స) సూత9ము పి కారము అసాధువయినను, 

“శిల మందం డెంచిచేసీమునున్న యై” (నవ ఫు, 80) 

అన్న ఫాచీన పృయోగబలమునను, 'శ్లేవకలిమిజేతను సాధుచేయగుచున్న ది. 

అట్టి సాధి కొడబడనియెడల, చితా9ంగివాక్యమునను - సారంగధర వాక్య మున ను 

కూడా “అనారత సౌఖ్య మే) యెర్చడి “చమత్కార వమంతరించును. నిజాని! 

చితా యభిలపించినది “రతఫాఖ్యము' గాని వట్టి “అనారత సౌఖ్యము కాదు. 

*వూ, టీ..._.అనారత = స్టీరమైను 1 “అత్మజాకృతి౯ = మదన రూప 

ముచేత 4 సమ్మతి = ఇస్ర మైన లేడిని ధరించు దందు)ండవుం.. ఈ యర్థముల 

సరిధమైనవిగావ్య 
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జేనుకూరసుకవి చమత్కార పిధానుడుగాని శ్రేవల వ్యాకరణ నూజే9ము లక్ష 

దాసుడు కాడు: 

ను. “అశిమోాహంబున మించుతల్లి నిట నీ కాసించి యున్నా ననా 

రతసాఖ్యోన్నతిం జెందం నోరి సుకుమారా, రా, సుతా, యాత్మజా 

కృతి న౯ వేడుకం బేల్పు' మంటివి ధక్మితి౯ “సత్యవాణే సర 

స్వతి' యన్యాక్య మ చేల తప్పు? నిజమే వ్యాకుచ్చినా వియ్యడ౯ా 

పారంగధజడు చిత్రాంగి వాక స్టములశే ఆరభాంతర కల్చనము చేయుచున్నాడు. 

టీక. అతీమోవా౦బునమి౦చు = అత్యంత మయిన శ్చంమచేత అతీశయించు 

(=నిన్ను మిక్కిలి గా "ప్రేమించునట్లి) తల్లిని అనాతర = ఎడతెగని, సౌఖ్యోన్న 

తిని ెందంయగోరి = నీ కాసించియున్నాను. సు. కుమారా జ సత్చుతు)డా, రొ = 

రమ్ము, సుతా = సుతుడ్యా అక్మజాకృతికా = కుమారరూపమున, వేడుక తేల్చు 

మంటివి; భర్మిత్రిక్రా = లోకములో + సత్యవాణీ సరస్వతి = వాక్కు - (ఎప్పు 
డును) నిజయునేపలుకును, ("సరస స్వతి = పొక్కు, సత్యవాణే = A true 51206 

ment.’ భౌగిను) అక్రావాక్యేము అచేలకప్పుకా = ఎందుకు అబద్ధమగును. నిజమే 

వాకుఏచ్చివావు. (చేను నిజముగా నీకు కుమారుడే. నీవు నిజముగా, అత్యంత 

మయిన ఫుత)మోహమున మించు తల్లినే _ అన్నమాట.) 

మ. అని ఫోం 1 గుచ్చెల వీడ, లేనడుము జవ్వాడళా, జగక్మోహన 

ఫవూ, టీ, “సక్యవాణీ సరస్వతీ ఆక్రా = యడార్గబాక్కు. గలది సరస్వతి 

యే యచిడు.’ 

ఈ టీకవలన నేర్పడు. క నాకు గో చరించళేదు, 

(శా. సా కుచ్చెలు (“కుచ్చెలి అని ఫూ, ము పా.) 

“వచ్చెలి అను పాఠము తేప్పనుకొని “కుచ్చెలు” అనీ సవరించినారు పొర 

పాటు, *కుచ్చెలి యనగా కటివ(స్త్రము* కుచ్చిలి; కుచ్చియ్య అని పొశాంకరము, 

(వివరములకు చూ. 38-౧౪8 (క్రింద) 

శాత్రీ గారికి “కుచ్చెలి తెలియదు. అందువల్లనే విజ, (1-141) లో కూడా 

“సౌగను కుచ్చెల నీటువగలు కన్ను లపండు _ గలుగ మాయఫుం గెనులలుగంయేయ. 

అన్నవోటగా కా “కుచ్నెల = కుచ్చిళ్ల యొక్క? అనియే టీక వ్రాసినారు, 



| సారంగధరుని నిగహాము ౨౨౧ 

+ సనకుంభంబులమో:౭ద హారములు నషం వాడ, లోందాల్ని యూ 
న 3) oy న! a 

డనిబాడళా, బులకాంకురంబు లొనలహాడు గటివాయింతి వే 
చి 

చని యవ్వాకిటి కడ మె నిలిచి కావకబటంగాంలోయినకా ర 
భా లట 

టీక.._అని = పోక్రా = సారంగధకుడు - పోబోగా, కువ్చెలవీదకా = 
కటివ(స్ర్రుమూడగా , "లేనడుము = జవ్వాడ౯ా = నం దలింపగా, జగన్మోహన స్తన 

కోంభంబులమోదక్రా = హారములు, నృక్యంబాడక్రా = నటింపగా, లోకా = మన 

స్సున తాలుక ఓర. ఊడనించాడడక్రా = తొలగిపోగా, పులకాంక్రకంబులు - జవం 

గూడకొ = శరీరమున వులకలు మొలక లె త్తేగ్యా గట్లివాయింతి=నోటి గండకనము 

గల ఆచితా9య్క వేచని = త్వర గాపోయి్యిి వాకిట్కి అడ్డమైనిలిచి, కాంక్షకొ= 

కోరికతో, పట్టంగాంబోయినక్షా = పట్టుకొనబో గా= 

ఉ..అంటకుమో లతాంగి నను *నంటిన నేవి మనోవహారాంగ? చే 

నంటు పడంగ లేదనుచు * నంయెదనిన్ను స “నటంటగాద్దు న 

న్నంటలోం జెల్లు నే జనకు నంటినవీమ్మట?” 4 “నైననేండు నీ 
సక. an 

యంటున నంటుగామి నెటు లంటును గెంటక మేన బాణముల్ కా 

టీక... ( ఈపద్యమున చితాంగీ సారంగధరుల సంభావణము భ్రిక్షో తర 

రూపమున జరుగుచున్న ది. ) 

సారం. లతొంగీ నను అంటకుమో, 

కా స్టా ౫ న్తనగుచ్చంబులమీ ద 

* స్తనకుంభంబులమి 6ద” అని వూ, ము+ సా, హారములు నృత్యమాడుటకు 

క్రంభ్రములే యనుకూలతరములుగ దా! 

+ ఛా. పొ ఊోడని జాడక్రా.' 

“ఊడని బాడకా” అను నిరనుస్వారరూపము తప్పు. “ఊడనింబాడకా” అనుట 

యొుష్వు, దండకము, “దిగ్భి త్తికల్ పట్టువీ జెక్ . , వెలుంగూడనింబా డె,” 

దళా. 4.282. 

క శా. సొ “అంటుదంయంగాని,  యటరటగాదు.” (“అం కెదనిన్ను , 

నటంట గాదు? ఫ్ర. ము తం౫. తాం పొ) 

శ ౯౬ పాటా కనంటివైని (ఇదివూ. య. పౌ) “నైనశేడు) కంజు ఫా, 



౨99 సారంగధర చరితము (ఆ: 

చిశా)ం._ మనోవార"ంగా, అంటిన నేమి! నేను [ అంటుపడంగ లేదను చుక్ = 

(పరప్రుకుషస్పర్శచేత) మైలపడలేదని, నిన్ను- అంయేదకా = నిన్ను 

ముట్లిపమాణము చేసెదను, 

సారం: అటు-అంట కాదు = శేనట్లనుటలేదు. (మరేమనగా*) జనకునంటిన 
పిమ్మట , నన్న ౦టంజెప్టునే? (అనుచున్నాను.) 

చితాచం-- వినకా = అట్టయినయొడల్క నీ అంటునక్రా = నీతోజి స్నేసామున, 
అంటు కొమికొ = సంబంధపడకపో తే (అనగా నీ వెలిమిలభింపనియె డల) 

పా9ంణముల్స్ గంటకో క చలింపక (=లేచిపోక) మేనకా = నాశరీర 
మున, ఎటులంటును = ఎట్లునిలు చును! (నిలువవు కావున చేనునిన్నంటు 

కొనకమాననని 'భొౌనము.) 

+ పూ టీ, “శేనంటుపడ లేదని యంటుచున్నాను - అనయా, ఫుష్పిజీని 
కా లేదనుట.” 

అంటుపడుట యాన గా మెైలపడుట గాని పుష్పిణియగుట కాదు. “అంటుపడుట'ి 

లోకములో పురషులకునుకలదు.._ 

1. “అంటుపడు = అళుచియగు? (శ, ర) 
2 'అంటుపడ్డాడు = he was polluted, he became unclean, ఆంటు 

బడ్డవాడు One who is not to be touched.’ (చౌను.) 

8 వ॥ “వాంయడువినక యా యువతీంబట్టుకొనియె; నంతేనదిచూూ.చి నన్న ౦టిన 

కతన నంటుపడితిని; సచెలస్నానంబొనర్చి యింటికరుగుము.” (చేంక-మాహా. శృ80.) 

4. ఉ॥ *అంటితివే మొ ప్రవ్నవతియా లతకూన నశకుననంటు, నన్నంటుకు 
మున్ధుదాంకనని యవ్వలికేంిన.) (ఉం రా. 6. 57.) 

ర్, “అంటు = మైలి (చూ; నూ, ని*) 

“ఆశ్ర పుష్పిణియైనది” అనునర్థమున “అం మైనది ముది) ఆనవలెగాని 

క అంటుపడినది”; ముట్టుపడినది” క కఆంటుడి _ Pm menstruous- 
man? (జాను: 

మః “అభిజాతక్వముగ ల్లుచాన, సతి అంశైయాండంశా దుగ్మదా 
కర శక 'గొల్వున: కడి తెచ్చి! (పాండవోద్యోోగము. »} 



త] సారంగధపని చి గావాము 9g oO 

క, ము లాటకి వెటంగా 
లు 

మేలా? నిలు + పో వలకు సుమా, చలమేలా? 

+ మేలావర సద్యూూపక 

మేలా? *వరియింపు మనుచు మోందక బడినకా. ౯౬ 

టీక. నేలు = డైవానుగివామున సంపా) ప్తమయిన యీాశుభమును, 

అజడి పెట్టంగాక- మేలా = కట్టుశోసి వ్యర్థము కావించుట మంచిడా? నిలు-ఫోవ 

లదు సుమో; చలచేలా = నీ క్రీ మొండి పట్టుదల మెందుకు, చమే-లావు - ఆర 

(అకా = శరీరముయొక్కి_ బలము తగిన వెనుక, సదూ)పకము-ఏలా = చక్క 

న్ సొ, ప్రాం నిలు పోపలేంజుమో , ఎ శనిలపోవలదు సుమి” జని 

వూ. ము పొ, ఉచితతరము.” 

౯ పొ “మేలావరసుక్కు తామసమేలాః (మేలా (మా -£ ఇలా) 

వరసుత్ = మన్మధథా.? ఫూ ట్రీ) 

“మా = లక్ష్మీకినీ, ఇలా = భూమికిని, వర = భర్తయైన నారాయణుని, 

సుర ఇ కుమారుడా = చును! అని ఫూ, టీ, కర్తలు చేసిన యూహా, 

బాలా డొంకతిరుగుడు; వైపెచ్చు - అనుచితము కూడాను, నిజానికి సారంగ 

ధరుడు రాజన నేందు)ని కొడుకుగాని, “మేలావర.నుతుడు కాడు. “మేలావర 

సదూ%9పక మేలా!” అని తంబి, సా. ఇందు. “లావు + ఆజుక్రాి?” అన్నచోట శబా 

అలంకార సౌందర్య నిర్వవాణార్థము అలఘునేఫమునకు బదులు లఘులేఫమువాడ 

బడినది. ఆరవాస్యమును గుర్తింపలేక పూ, ట్రీ. వారు డొంక తిరుగుడు టీకలు 
వాని నారు, 

* శా. పొ కమియింపుమకుచు? (తక్కిన పితులలోను పాఠమి్లే 

యన్నది.) 

రమియింప్రుమనుట శేవలమసభ్యము- కౌవున శా*, పొ. ససియైనదికాదుః 

అసలుపొఠము *వరియి౦పుమనుచు' అనియుండునని చాయూవహా. ఈసఫాకమున అస 

భ్యత తొలగుటయే గాక కవికత్యంతమిష్ట మగు- “మేలావు మేలావి అను కబ్లాలం 

కారముగూడా సిద్ధించు చున్నది. “వరించు” అనుకి)యకు _ పొందు. = పరిగ్భపీంచు 

అను నగ్థమున్న ది, “వరించుట - 6078 = పొందుట,” (జాను ) 

న క్ ++ ఎఅది'తేప 'స్థ్రిరతయబూని, పతివరింప౦గ నొల్లక బ్రవ్మాచర్య 

మున వెలింగి యయ్యాళమమున వసించి.” (భా. శల్య. 2-208.) 



౨౨౦ సారంగధర చరిత్రము [౪, 

దనముళో చేమి (ప్రయోజనము? (జవసత్వము. లుడిగినపిమ్మట నెంతటి సుందర 

చేనాముకాను నిమ్న 9యోజనములగును; కాబట్టి యిప్పుడే.) వరియింపుము = పొందుము 

అనుచుకా, మీందకొ పడీనక్షా - (నాబ్దవచరణమున యతి విచార్యము.) 

గీ. “వా మహాదేని' యని చెన్రులంటి కేల 

వడిం గడకుం బోవు నప్పు డవ్వునిత * పనిత 

మణిగణోజ్జుల కంకణక వణన మొలయః 

బటుదుప్పటి చేం జుటి పట్టుళొని యె. ౯2 
ర వ్ ర 

టీక... శేలజ్షా- చెవులంటి = చేశులనో చెవులు మూసీకొన్సి పనిత్,.. 

నము, _-పనిత ఆ కొనియాడబడిన గ్రపణిక పనితాని,  ,స్తుతౌర్థాని+ అమ.) 

మజీగణోజ్ఞ్వ్యల = మణుల మొ ల్తములేక ప్ర కాళించుచున్ని కంకణ = హాస్ధ 

భూపుణముల యొక్క, కష్టణనము = శబ్దము, ఒలయక్రా = ఒప్పగా, (పక సము 

లయిన మణులు చెక్కిన కంకణములు మోగియగా ఆ ననుట,) 

క్ర పట్టి చలపట్టి యా రా 

పట్టిని గూప్పండం బెట్టి పకపక నగి “యా 

కట్టి యగు వుకునకు సను 

గ ట్ర మొప్పించి యెందు గదలెడ I 

టీక. పట్టి = (ఆపారంగధరని చేయి పట్టుకొని, చలపట్టి = మోడిబేసి,-. 

పకపకనగి = కబక్ష నెక్క_డికి పోగలనోయి” అని అర్గమగునట్లుగా నవ్వి. కట్టిండి 

అగు మరునకుకా. = దుర్మారుడైన మన్మథునకు; ననుకా, కట్టి ౫ ఇడి _ కట్టిడి, 
(క్వాగ్థేకారసంధి. వ. సమ్మతించినదే చూ, చాల. కరు వుట, 297-201) 
“క౦ందర్చునకునళ్ను ౬ గట్లొప్నగించి” (నవనాధ. పు. 48 1 

శకాం పొ రణికి గరణిత = ధ్య నిబేయుచున్న - రత్న సతూహాముల చేత 

ప్రి కౌళిం దుచున్న కడియముల యొక్క శబ్దము.” అని ఫూ జీ) 

“ధ్వనిచేయుచున్న కడి యముల ధ్వనియనుట యనుచితము, అదియట్టుండ గా 
ముంజేతి క 0కణములను. *కడియము” లనుట సరికాదు, (“జనిత* ఫూ. ముం ఫా 

కప్రన్లిత్, ౫ తంజ్య షా) 



ie | సారంగధరుని నిగ హాము 2౨౫ 

వే చూవుక న్నెజీకంబు 1 వాపె మేనది మెచ్చ 

గ్రుచ్చి కౌగిట జేర్చి కొనల వలడె? 

చెవులలో నమృతుబుం * జిలిక నో రది మెచ్చ 

తీయవా తెర విందు చవేయవలబె? 

భుగభుగ వాసనల్ 4 నిసుడించెం గెమ్మోావి 

యది మిచ్చి నొక్కి ముద్దాడ వలబె! 

యుల్లంబుం (గగ సీ యొయ్య్యార మది మచ్చ 

బొసల దానికీ సీవి యొసల వలె? 

నీ రమ్ము సారంగధర వేగిరమ్ముమాని 
చ గలరవమ్ముల నణకించు గలరవమ్ము 

నాదు ములనూలి గంటల నాదు వినక, 

చంట నీయుర నూనక, చంట్క దగునె?, 

టీక మేను = నీ శరీరము, చూపు కన్నెటికంబు - సాెపికా= నాకన్ను 

[7 పా-లా*వాప... మెచ్చి (వాపె.., మెచ్చి” అని ఫూ ము, పా) 

చేను వూ. ము, పొ. తీసీకొని “మెచ్చి అని సవరించినాను (ఇమే తక్కిన చరణ 

ములలోను,) 

* శాం పాౌ,--గజిలుక,.. మెచ్చి” (4జిలికె,..వూ. మ, పాం 

4 కా. పొ,-ీనిగుడంగ( గెమ్మోవి _ యది మెచ్చి మోముంి 

నిగుడు అకర్మక (క్రియ, కావున “కమ్మోవి వాసనల్' నిగిడినది అనుట తేషు. 

అదియట్లుండ గా కెమ్మోవి వాసనలను నిగికించినందుకు _ దానిని ముద్దాడక = “అది 

మెచ్చి - మోము ముద్దాడనల దె” అనుట బొత్తిగా తగదు, 

'నిగుడించె నె'మ్మొుగం బది నేనుమెచ్చి.” అని ఫూ ము పొ, 

“నిగుడించి శమ్మోవి యదిమెచ్చి నొక్కి” ఆని తంజ. పాం 

(కా. పా.కలంపయా,.. మెచ్చి” (కగరవెనీ,.. మెచ్చి.” అని ఫూ.ము, పొం) 

కలంచుటి యనగా వ్యాకులపరచుట = మోభనెట్టుట. - మరి మనసును 

కలంచి (=మోభ పెట్టి) న వారి కెవరుగాని ఈవి" యిత్తురాశీ *నీవి? నిత్తుతా+? 

ft శా పొం “శలరవమ్ముల. . గ భరవమ్ము! 
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లకుగల మౌగ్ట్యమును పోగొట్టినది, ఆప మెచ్చక = ఆమేనూ మెచ్చుకొనునట్లు, 

గుచ్చి. + .వలద్ = బిగియార కౌగలించుకోవద్చా (ఓయీ, నీవు నన్ను నిరాదరించి 
నను నీమేను మన్నించి నా అవతారము కూర్చినది. అట్టి మేను మెచ్చునట్లు 

కాగిలించి నాకృతజ్ఞతను "వేను తెలుభ్రుకొనవలదా! కా బట్టికాగిలించుకి” నసిమ్ము _ అని 

ఛా. ఇళ్లే తక్కిన పొాదములలోనుః ); నోరు చెవులలో, అమృతేంబుళా చిలి 

"క్రెక్రా = అమృశమధురములయిన పలుకులనునించెను , అదిమెచ్చజా = అనోరుమెచ్చు 

కొనునట్లు, తీయవా తెర = కమ్మనినాయధరమును, విందుచేయవల బె! (నామోవిన౦ 

దుకోనుము. అనీ ఫాం) ెమ్మోవి = నీయెజ్ఞనియధగము, భుగభుగవాసనల్ , నిగు 

డించెకొ = గువొళించెను, అఆదిమెచ్చక = ఆ యధరను 'మెచ్చునట్లు, నొక్కి - 

ముగ్గాడవలదెకీ (నీ యభరమును పంట నొక్కనిమ్ము, అని_ ఫా.) ఓయ్యారము = 

నీపొయల్సు డల్లంబుకా కరంచెకా = నామనసున కాన౦దమును కలిగించినది. (కరం 

చు = కరగించు) అది మెచ్చక, దాసీక్ = ఆయుయ్యారమునకు, ఈవి = బహునూ 

నము - లేక నీవి = ధనమ్కు ఒసంగవలదె? (నాపోకముడిని సడలింపుమని _ భా.) 

కావున, సారంగధర, (సంబోధనము) వేగిరమ్ముమొని = తొందగపాటుమానుకొని 

(అనగా తొందర పడి వెళ్లి పోక ) న్ = కలరవమ్ములక్రా = పావురములను (=పొవు 

రముల కూరలను) ఆణకించు = పరివాసీంచు, గలరవమ్ము = నాకంఠధ్యనిని (మణి 

తమును) నాదు, మొలనూలిగంటల = వాదు = శబ్దమును, వినక,- * చంటక౯ా = 

చాకుచములయంద్యు నీయురము, అనక = మోపక్క (=నన్ను కౌగ లింపకయే) చంట = 

చనుట, తశునే = తగదు, 

“గలరఫమ్ము = గలకవమ్ము” అని ళష్టైలం కారము కావున “కల _ గళి అను 

పాఠము సరికాదు. “మాని” అను క్య్వార్ధముమోది కల” గల  యగుటబోే విపితి 

పత్తిలేదు. ఒక్క ప్రయోగము, =. 

పీ, కష్టరాలవ న్నె చొక్కపురాలనగు మేని = కఫురాలంబోతు బింకంబునణ (చి, 

దసరుచుబు లొ' కములునిండం దనరుచుండు,? (నరస) 

నళ) కము “గలి యగుటలోను ఆ వ్నేపములేదు.__ 

శ కసాలసి రటిల్లతాంగి జిగనూపు వెలుంగులబేం గలధ్వనుల్ 

గల కలకంఠులం గడిమి.? (వసు, 8.67.) 

ఉప్పూ టీంచే౦టుక్రాకా కుచములతో, నీయురము = నీవక్కుస్థలమును.” 
నా మగేతమునువినక - నా మొలనూలిగంటల "మోత వినక జ నాయుదోజ 

నులయందు నీయురమునుమాపక పోవుట నీకు తగుచా? అని చితాంంగి భాసణము. 



ఈం] సారంగధరుని నిగహము ౨౨౭ 

“చూపు కన్నెటికము అను నుడి కారము నవనాథ చరితములోనిదే. _- 

“కన్నుల కన్నెలీకము కడుంబాయం 

జెన్నారంగోరి చూచిన ఫలంబయ్య.  (వ్రట, 4&7) 

మం అనినం గాలినకూలము 'ల్పెవులలో నంటించిన క్లైన నూ 

నినపెందిమ్మున సొమ్మసిల్లి, మగుడకా * వే తేటి యమ్ముంత్రి నం 

వనువాక్యమ్నులు నిక్కమయ్యు నని విన్నంబోయి, కన్నీళ్లుగా 

ఆఅ నునుంజెక్కుల, వా జెజం దడుపుచుకా రామాలి లో జాలిగా. 

టీక. _ దిమ్ము = మనస్ఫంకటమ్ము మగుడక్షా = తిరగి వేలేటీ = వెంటనే 
“తెప్పరిల్లి విన్న ౦బోయి = వెలవెలపాటునంది. నునుంజెక్కు లక్రా = నునుపైన 

ఇెక్కిళ్ళయందు, కన్నీళ్లు, కాజుక" = ప్నీవహీంపగ్యా రాచూలి = అరాజకుమా 

రుడు, లో _ జాలిగక్రా = మిక్కిలి వీనముణా, 

గీ, పులుకుపులుకునం జూచి యక్క_లికితోడం 

బలుకుపలుకున దై న్యంబు + దొలుకం బలికె 

+*ననుం బెనుప నోపు పినతల్లి వనుచు నమ్మి 

చెల్లయో:! యిటు వచ్చిన దెల్లలలిగ, ౧౦౧ 

“నాకుచములతో నీయుగమును అనకి ఆను పక్షమున, అనవలసీనదీియు _ ఆనకపో 

వునదియ్యు చి తోంగియగు చున్న డి. కావున కుచములతో అని తృతీయగా వెప్పుట 

యొప్వుకాదు 

నురియును పూ ట్రీ, క్రర్హలు “ఈపద్యమందు మేను, అమృతము, నోరు, 
కమ్మోవి, ఒయ్యారంబును - సారంగ ధరునివి చూపు కౌగిలి, చెవులు, వాతెజ, 

మోము డఊల్లంబును - చితా90గివి ) అన్నారు, ఆ లెక్క_లో సారంగధరుని వెరాము 

చిశాంగి పద్దు కింద జమకట్ల్టబడినడ్యి చితా9ంగి “నీవి అెక్కు_కురాక అసలే యెగిరి 

పోయినది. మొ_కముమీద శ్యాశ్ర్రీగారి గ్రంథముల పద్యము - అర్థముకూణా 

ఒక దారికి రాక అణకలువేయు చున్నవి. 

ప వా. సా వే చేరి) 

“శెప్పరిలుి? అను నర్థమున 2 లేతు) పాల లఘులేఫము కాదు! 

(చూ, శ ర) సాశాం. .-మసుడకాచెప్పిక్డి.) 

+ కా పా.._-ీదొలశి ((దొలుకి బాం, శర, పా.) 

 పౌళాం--నన్ను బెనిచిన పినతల్లి” (భూ. ము.) 



Cy సారంగధర చరితము (ఆ. 

టీక. ఫపులుకుష్తులుకునన్ = (భయనసంభ )మములతో) మిణకరిన్తూ _ చూచి 

(చూ చా. 1 చెల్లంబో = అయ్యా ఇటు,..గలి7కా ays 'వచ్చినందుపు 

కావల సీనదంతణయు జయినడి* (పినతల్లివని నమ్మి వచ్చినందుకు మంచిపనిచేశావు, అని 

నిష్టురము. ) 

చ మాది. దల(ప౯' వినం దగనిమాటలు నోశెటు లాడెం చెప్పలా? 

నెదిరి మనంబు లో. తెబుగ * చేమిటి కీవలవంత? దల్లడిం 

చెదు మది వావిం బో విడిచి చెల్లరె! తల్లియ దెవ మంచు నో 

విదులన విందు నాకు వినవే పరభామలు దోడయబుటువ్రల్. ౧౦ 
శై 

టీక.ఎదిరి మనంబు లోతు ఎజులోక = ఎదుటి (వాని) మనస్సును 

చక్కగా తెలిసీకొనక, ఈ _ వలవంత = వలపుబాధ్య ఏమిటికి = ఎందుకు 1 'చెల్లరె= 

అయ్యో, వాని పోవిడిచి = వీడునాక్ కుమారుడుగదా అన్న భావమునుగూడా 

వదలి. మదిజ్రా తల్లడించిదవు = తోభపడేదనవు. తల్లియ - దైవమంచుకొ, కోవిదు 

లనకా = వెద్దలనుచుండ గా విందుకా = వినియున్నాను, నాకు పరభామల్కు, 

తోడయుట్టువుల్ = అప్పావెళ్లెంద్దవంటివారు, వినవే = ఈసంగతి నీవు వినలేదా! 

ము. వల దమ్మా యిటువంటి 4 కానిపని యో వామాశ్నీ, యీ వెట్టి బు 

దులు నీ కేల ఘటిలె నమ్మ! తెగువ౯ దుర్భావ లి ట్లాడి యి 
(ధి ౧౧ లం 

లా, టీ. చెల్లంబో = ఆశ్చర్యము”, 

“చెల్లంబో” ఇక్కడ సంతా పొర్ధకముగాని ఆశ్చర్యాద్ధకము కాదు, 

“ెల్లంబో జ సంళతెపమును శతెలుప్రునది” (శ, ర,) “చెల్ల _ Alas *) ((శ్రొ.) 

* కాం పొం ఏమిటికీనలనంకే (6 దల్లడించెదు? (కవలవంకేక్లా = మచనవ్యథ. 

చేతి. పూ. టీ 
ఎదుటినునసు నెరుగక వలవంతనెందుటయే తప్పు, అదియట్లుండగ్కా నీవు 

వావిగూడా గణింపక యిట్లు తల్లడీల్టుట అంతకంహపినుతప్పు; అని సారంగధకుడు 

ఇిండుతేప్పులను వివరించినాడు. కావున, అతనివాక్యము చీకముగా నన్వయి౦ 

. చుట సరికెదు. 

+ పూ* టీ, __ “నల్లి = ఆశ్చర్యము! 

“చెల్లంో” వలెనే “వెల్లె యును సంతాఫార్థకచే. ఆళ్చర్యార్గకము కాదు, 

(ఇెల్లశి ఆ బతార్థకము ప్రక. శ్రనారా 

థీ ప. ఎర కొనిపనులో. 



౩.7] సారంగధరుని 'నిగిహము ౨9౯ 

కొల నా శేటికిం గలు దన్ము? మణి లోకుల్ విన్న నేమందు ర 

న్స లఘుత్ళంబుగC జూతురమ్మ తగదమ్మా ధర్శమూాహింపుమా. 

టీక.మీ= ఉవామావ్చ, (శ్రీ మాతసంబోధనము ,) కొనిపని = తగనిపని, 

కాల = పాపము. లఘుత్యంబుగక్రా = చులకనగా. 

5 జో క, తమతల్లి పురం థీ జా 

త మతల్లి గదా దదీయ తనుజుడ నంట 1 హో 

రమణీ యేకజి చెనను 
ora 

రమణీయేతరగుఇుబు రా చేర్చునొకో? “౧౦౪ 

టీక*.తమ తేలి = మాకల్లి, ప్రురంధీగిజూక _ మకల్లి = కుటుంటినీ సమూ 
ళం య యm 

నామున ను త్రేమురాలు, తదీయతనుజుండనంట = ఆమె క్షోమారుడనట్క రమణీ = 

అమ్మా, ఏతలినైనను = ఎట్టిసమయమున_నైనను) రమణీ యేతరగుణంబు = మనోజ్ఞము 

కాని (=వెడ్డ) గుణంబు, రానేర్చునొకో = రాగలదా- (నాకు దుర్దణము కలుగ నే 

కలుగదు = అనుట) 

గీ, ఈతలంపు + నుజ్జగింపు భూమిఘ్నాన 

బింకం బదివేలు ? నేల? నాహృదయ శుద్ధి 

యొసప లెబుగరు నుదనాకి యొకంజె గాకి 

యనుచు. +దర్జనిం జూపి యయ్యనఘుం డనిన. ౧౦౫A 

టీక. ఈళలంపును - ఊజ్జగింపు = ఇట్టిచెడ్డకోరికను మానుకో. భూమో 
చంాజారాజలానాజుయాాజాలాాాడాడ. 

* ఫూ టీ. -_“వామాతీ” = ఓ సుందరనేతా.) 

ఈయర్ణమనుచితేము: (చూ, ౨-౬౫ |కింద,) 

f సాశాం, తొ రమణీయ గుణమువిడిచియు, రమణీ నాకితర గుణము 

రా నేద్చనొకో.) (తంజ. పతి ),..తదీయ తనయుడు దనకోే.+.? (ఫూ ము.) 

శపాళ్తాం.-_“జేని పెట్టు 1 “పదివేలు వచ్చె) (కర్జించిపలికి” ॥ 

నవనాధవరితమున నిట్లున్న ది 

“వదలు మితలంపు భూవల్లభునాన 

పదివేలు నేల; నా భావసంకుద్ధి 

ముదనాంతకుండు తక్క మనుజు లెర్టుదు ల.” (పుట, క్షి) 



౨౨౦ సారంగధర చరితము Fe. 

భునాన = ఇందుకుకేప్పితివా- రాజుతోడు. (ఒట్టు పెట్టుట... మదనారి = 

ఈళ్వరుడు.__ తగ్గని = చూపుడు వేలు. 

ఇా,ఆనీలాక 1 లేతన వొగలయ నిట్లక్ గమ్ముణక, “నిక జగం 

జొ నొ మే లన నీవ తెల్చుకొన చేలా నీగుణంయబుల్? సతీ 

సూనుగ్యామణి వెద సీహృదయ మిచ్చోం గంట్కి నే దేవతం 

గ్యా నే నీపినతల్లి గాను, విభుభోనన్త్రీని భావింపలో౯ా. ౧౦౬ 

టీక...అ నీలాలక = ఆ చి తాంంగ్కి లేంతనవ్వు- ఒలయక్రా = నిర్ణక్యు 

నూచకమయిన ేలికనవ్వు కనుపింపగా,_ ఇట్లకా = ఇట్లనెను, సతీ, ..'వౌదు = 
పతివ్బోతా పుత్రులలో "మేటివగుదున్ర... విభు = రాజుయొక్క, భోగ క్రీ ని= 
ఉంపుడుగ తేనుః 

క, భావజునిబారిం బడుచో 

వావిం దలయ నేల? ధర్మవ రన మేలా? 
లీ 

సీ ఏంత యేల పెనలౌదు? 

నే విడ, నాకన్ను లోన నిను గూడ కియా... ౧౦౭ 

టీక. భావజుని బారికా పడుచోకా = మధనబాధళో తగులుకొన్న ప్పుడు. 

చాశకన్నుల 14 అన = నాకండ్లతోడు, నినుంగూడక _ ఇ(క౯-న్సే విడక్రాా నిన్ను 

విడిచి పెట్టను. 

గీ. తక్కు_నుడువులు విడువుము, పెక్కు లేల? 

యొకగడియవమాత) 1 మిట గూడి యున్న జాలు” 

ననుచు గడియంగ6 దలుపు మూయంగం దినుకు 

నాకలికితోడ దీరత నాతండనిమొ. ౧౦౮ 

టీక. ఒకగడియ (వేపు) మాఠగిము, ఇట = ఇక్కడ, కూడియున్న జ 

[సాశాం,. తీగ) 

1 కా, పొ “ఇటుగూడి (ఇది ప్రూూ ము, పాం) 

అప్పటికి కూడియుండళేదు కావున “ఇటు? అనుటపొసగదు, “ఇంతే అని జేరొక 
పాశము. 
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చాలును, అనుచుకా, తలుపు- * కషియంగ- మూయంగ (వును = తలుపు వారిగా 

మూయుటకు యత్నించుచున్న. అకలికితోడకా = చితాాంగిత్తో అతడు ధీరతకా ౫ 

ధైర్యముతో , ఇట్లు - అనియెను. 

చ, “వడి నరపాలు భోగసతి వావులు నాకు బ కేమి యంటి వం 

గడమున కెల్ల సో డ్తనినం “గాదటు నే నలచిన్ననాయత వే 

ర్పడితి” నటన్నం బోవునె స్వథావము* తల్లివి నాక్కు న్మేకియం 

బడంతుకనీవు + వావి చెడు మిందు? మహీం గలదమ శ్ర యిందులో, 

ట్రీక.-భోగసతీక్రా = ఊంపుడుగశ్తెను. వంగడము = వంశము. సొడ్డుకా 
త్వ (= ఆంతే). స్వఖఫావము = సవాజగుణము. వాని యీ (క్రియజా వెడుమందు = 

ఎట్లు వావివెడుమునెదవు!ీ బెందులకా = ఎక్కడ గానీ మహీక్షా = లోకములో 

కలదమ్మ = ఇంకటి అన్యాయము కలదటమ్మా; (లేదని భా.) 

* ఫూ, టీ. “కదియంగకా = పొందుటకు” 

అప్పటిపయత్స్న ము తలుఫుమూయువరశే గాని _ “పొందు డాకాలేదు. 
ఈసారంగధరవ పార్యోత్సర కచనలుచూ చినచో ఈవినయము తేలగలదు. 

4 చతురకనీతోడి సరససంభోగ - లీలంజేలక వదలి చనిపోలేను, 

పాలాయ మి(క నని వాకిలిమాయం - దివురు చి తౌింగితో ధీరతయులికె?? 

(నవనాథ. ప్ర. 48.) 

౪ వలముసేశురోమని చక్క_నిమేడ్స తలుపుమూయంగ 6బూను6 

ద త్తజంబునను.” (బొ. శం. సొరంగం 1-615.) 

౪ కావు నక మరునికాశలం గుందనీక్క యనుచు వాకిలిమూయ నటునిటు 

జూచు, వనికచెప్పెతియి భూవరసుకుడపుడు.” (కూ, తీ. సారంగ. ఫు, 17) 

+ కా. పా.-- “వాని చెడ వందు అన్ని పీతులలోను ఈపాఠచమే 

యున్నది. సూ. టీ, వాాకపితిలో “వావిచెడకా = వరసదప్ప, మహీక్రా, మండ. 

కొన ధయు, కలదమ్మా = కద్దాతల్లీ) అని యున్నది. కూచిమంచి _ తిమ్మకవియు, 
ఈపాఠమునే గిహీంచి , “శివళివా' మణీ వావిచెడమందుగల దె' అనియే అన్నాడు' 

కాన్సి వావివెడుట ఒక జబ్బు కాదు కావునను, మందున్నచో వావిచెడుటక 

సారంగ ధరుడు సిద్ధపడినట్లు అర్థనుగును కావునన్వు మందు పృస్తావమంతేయుచిత 

ముగా నాకుతో చలేదు. అందువలన “వావి యే (శ్రియం జెడుమందు”.. అని సవరించి 

చొన్లు, 



౨౩౩ సారంగధర చరిత్రము (అ, 

తల్లీ “చేను రాజు గారికి ఊంపుడుగ త్తెనుగాని యుల్లాలిని కాదు: కాన్సన నాకో 

వావితో పనిలేదు? అనెదవ్రుగాని అది యతుక్షనిమాట -ఎట్టనగా, “మీ కులానికితప్పు” 

అనగా ఒకడు - “నేను చిన్న నాడే చేరుపడ్డా? నన్నాడట! చేరుపడినంకమా తాన 

కులానికి గలిగిన తవ్వుపోవునాశ అస్టే నీవు భోగ కొంతేవగుదువుగాక; మాళేండి9 

సంజబంధకున నాకు తల్గివికాకపోవు కొట్లు! నచ్నెట్టు వావిచెడును నెదవుశీ అది జరు 

గనిమాటి” అని తాం 

క వల దిటువ లె గకర్మా_జితి 

పలుకులు పలుకంగ నింత పదరం దగునే? 

తలవోసి చూడు లెస్స 

నెలంతా, రత్నాంగి యొకటి? t నీవెకటియుచే.? ౧౧౦ 

టీక కక్మూ రితి పలుకులు == కార్యాన క్తీచేతీ శ "చిళ్యమును పొటింపని 

మాటలు. ఇంకే పదరకొతిగునే = ఇంతగా తొందరపడవచ్చునా * 

క, కాయములుం *నొమరుం దిమురపు. 

బా !యములు( దలంప నస్టైరంబులు, ఏ్ని౯ా 

మ క సాయిగ నమ్మి య బ్రత్యేము 

సేయ బూనెదవు మింది సిలు గెజబులనవుగా!,. ౧౧౧ 

టీక... కాయములు = చేవాములు, కొవురు-తిమిరపు- పొగీయములు = 

పడుచు దనప్రు పొగరుతోడి వయస్సును, అస్థిరంబులు = చంచలములు (కల కాలము 

నిలిచునవి కావు) DE అట్టి చంచల విషయములను, స్థాయిగ కా = స్థిరము 

గానుండునవి అని, నమః అకృత్యము = చేయరాని పనిని చెయ బూ నెదవు' 

మీ ందిసీలుంగు = ఆవైనివచ్చు ఆపదను. ఎజుంగవు గడా! 

+ శా, సా.నీవొక్కు_టియే ((నీవొశటియు నే” వూ. ము, తంజ, తాళ. 

పా) 
ఈశా. పొం శొమిరె తిమిరపు (శొమిళి = ఓకుమారీ (చితాాంగ) 

అని వ్రూః ట్రీ 

సారంగధరుడు పీనతల్లిని - ఓకుమారీ, అని పిలిచినట్లు టీకా కర్తలకు 

తోచుట వింత. మరియు, “ొమిరి అనుపదమునకు *యావనవలిియన్న యర్ల మొక 



9.] సారంగధరుని నిగంహము 922 

ఆత న న ఆ. వె, పుకు _ఖర్టి మూని యిసుముంత పుష్పకో 

దండ భరునిబాధ తాళ లేవ; 

పాప మెంచి మోదం బటుకొర6 బటించు న 

దండ భరుని బాధ తాళం గలచె? ౧౧౨౩ 

జీక.ఇపుడు, ఇసుమంత=కొంచెమైన్స పుహ్పకోదండభరుని = ఫ్రూవింటి 

వాని (=మన్మథుని) బాధ, తాళ లేవు మోందక్రా = పరలోకమున, పొపమెంచి = 

నీవుజేసీన చెడ్డపనిని విచారించి పటు కార్లంబట్టించు = ఇనుపపట్టు కార్లతో ఫట్టి 

నొక్కి_ంచు, దండధరునివాధ = యమబాధ, తాళంగలవె! 

తల్లీ, ఇపుడు, సుకమారములయిన ఫూల దెబ్బల కే తాళ జూలని దొనవు, 

సీమ్మట కశినములయిన యినుపపట్టు కార్ల నొక్కు_లకెట్టు తాళగలవు* తాళీజాలవు 

కావున నిట్టితలపుమానుకో , అని తా, 

తిఫ్పుచేసిన వారిని కట్టివేసి పట్టు కార్లతో పట్టి నొక్కి జాధించుట ఫూర్వకాల 

మున నొక ెరగుళిత,_ 

వ ళనగకంబులయందు. + .పట్టు కార్లం బట్టించియు. . బా ధపెట్టుదురు.”” 

—కార్తీ, 8.156. 

వ. “}సున్నము మెక్తుటళయుం౦ బట్టు కాజులం బట్టుట యు సౌధ సౌవర్ణ 

భూవణాది నిర్మాణంబులయంద- (ఆము క్త, 4-181) 

టియున్న ది. యావనవతియు_ మదవతియునైన చితాంగిని, కామమెసరకేగి కన్ను 

మిన్నెరగక మాటలాడుచున్న సమయమున - “కొమిశి అని సలబోధించుట యెంత 

యపాయకరము! *కొవురు - తిమిరపు - పాాయములు' అని సరిమైనపాఠము పూ, 

ము, నను,-- వద. తాళ. ప, లోనునున్నది. “కొమరు' విశేషణము. (కొమిరె 

శబ్దమే వృ త్తియందు *కొమగు” గా మారునని శీ. ర, కర్త చెప్పియేయుచ్నాడు.) 

“కొవురుం బాగయము? (కళా, 4-46) కతిమిరంపు వయసు” (మను, క-88) అని, 

కొమరు తీమిరములనుపాఎయమునక్ విశేషణములుంగా వాడుట పరిపాటి, అంతే కాక, 

“ కాయములు - సాగ యములు, అస్టీరములు” అని వెప్పుచోట కనిధమెనవాడు ఆ 

శెండుపదములకునడును “కొమికి అని యొక నంబోధనమును పెట్టుననుకనుట సరి 

కాదు. ఇట్లన్ని విభములను కకొమిశి పాఠము అసౌధుజకేయగుచున్న ది. నూ ని, ఈ 

పాఠమునే కైకిెన్నది* 

[క పాంసున్న మెత్తుటయు? (సున్నముఎత్తుట, మోయించుటి అని 

80 
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ము, ఖర భాను పీయసూను( 7 డెప్పుడొ నిను గారిందునే క్యా విభుం 

డఅచేలోపలి నిమ్మ + పంటివలె నతన క్రి మన్నింప సౌ 

ఖ్యర సైక స్థితి నుండి కావరమున౯ గ స్టాన కాపత్సరం 

పర రాం (ద్రుల్లైద "వే లయో! విధిం దరింపక్ సీతరంబే మహి౯౧౧౩ 

టీక. ఖరభాను పీీయనూను(డు = నూర్యునికొడుకు = యముడు (ఖర భా 

నుండు = శీక్టములయిన కిరణముల కలవను, అట్టివాని కొ డుకనుట చేత మిక్కిలి 

త్మీవముగా బాధించువాడని, సారస్యము.) ఎప్పుడొ = ఏదోయొకడినమున, నినుక్రా, 

1 కారించునేకా = చాధిందనే భొధించునుగ దా!, విభుండు = భర్త, అజచేళోపలి 

నిమ్మపంటీవలెకా = అరజేతిలో నిమ్నపండువలె ;:(ఇది సేనను తెలుప్రు లోకో క్రి) 

అత్యాస క్తికా = మిక్కిలి ప్రేమతో, మన్నింపకా = గారవించుచుండగ్యా సౌఖ్య 

మెక స్టితి౯ _ ఉండి = సుఖముగానుండి, కావరమునకొ = ఒడలిపాగరువ్రేక, 

కన్టానక, ఆపత్పరంపరరాక = అనేకాపదలు తటస్థించునట్లు (త్రుగ్లేద వేల =ఎందుకు 
మిడీసిప డెదవు! (నీ యీ దుళ్చరితము చెరిగినచో రాజు నిన్ను దండించును గాని 

మన్నించడు.) అయో, విధిక్రా తరింపడ్లా = తలవా9తను తప్పీంచుకొనుట, నీ 

తరంచే? = నీవకేమా* 

చ అనవ్రడు న వ్విశాలతరళాథ్నీ కటాక్షములందు నంకురిం 
చిన 4 కిరుక౯్ బటాబయలు సేయక నవ్ర్షముసుంగు వెచియి 

క. 

సంజీవనీటీక ఏ పాఠము, అర్థము శెండును అసాధువులే. శితు, “శరీరమునకు సున్న ము 

చుత్తుటి గాని, సున్నము (గంపకుపోసీ) నె త్ధకెత్తి మోయించుట కాదు 

[ కా. పాం_కఇప్పుడు (ఎప్పుడు ఫూ, ము కంజ. పొ, 

ఇప్పుడు (=బితికియుండ గానే) యముడు బాధించుననుట సరి కొదు. 

శ సౌశాం*నిమ్మపండువ లె 

సూ, టీ. గారించునే కా = భాధ వెట్టునుగ దా.” 

ధాతువు *కారించు గాని “గారించు కాదు... (చూ. క. ర.) కకారంచుటు 

To inflict, kill or distroy » (చాను.) 
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టను నతేనిం గనుంగొనిి యనంగునిమామ వెలుంగుసానం దీ 

రివ 1 కరవా(డికూపుగికుకించిన యోర మిటారి మాపునకి. ౧౧౪ 

టీకా విశాలతేరళొతీ = (విశాలములును చంచలములునునై న కన్ను లుగలం) ఆ 

చితాంగి కటాత్షృములందు = క్రడకన్నులయందు, అంకురించిన కినుకక్రా = మొలక 

యె త్తిన కోపమును, బటాబయలు సేయక = పూర్తిగా వెలువరింపక్క నవ్వు ముసుంగు 

వైచి= నవ్వుతో కవ్పీవేసీ - (అనగా తనకువచ్చిన కోపము బయటపడకుం డానవ్వి) 

అనంగునిమాను వెబుంగుసానక్షా = (మన్మథుని మామయెన చందు?ని కాంతి వెన్నెల 

యను సానమీోద, తీరిన = చికిలిమయైన, కరవాండితూంఫుకా = మిక్కిలి పద-నెన 

బాణమును కికురించిన = వంచించిన అనగా జయించిన - (ఉఊపమావాచకము) ఓర 

మిటారి చూఫునకా కా సొగసు. గర్వముతోగూడిన చాలుచూపుతో, కనుంగొని 

ఇట్లనుక = ఇట్లుపలి కెను, 

ఆ చితా9ంగి, తనకువచ్చిన కోపము తెలియబడకుండునట్టు పౌొఢముగా 

సవ్వుచు, సానబట్టిన మదన సా మముకం యేను తీవ్రమైన ఓరచూప్రుతోచూచి యిట్లు 
పలికెను అని తా, 

ఉ. “ఎన్నయు నేర్చినాండవున యో మటువూయపునూట లీ? నా 

కిన్నిదలంప నేమిటికి? నిప్పుడు దోసము పెద్ద చేస్తి యా 

దున్నవయాలఖికానిం గడు * దొడ్డగం జెప్పి భయంబు సూపీ, చ 

కన్నను దుద్దు వెట్టి, యుజుకంగం దలంచెదు; మానుమోనగల్. 

టీక, __వోటుమాయప్రమాటలు = మిక్కిలి మాయలమారిమాటలు - (మాయ 

ము - మాయను = నుటుమాయము.) దోసము వెద్దబేసి = ఇదియొక “పెద్దదోను 
ముగా ఊ్యాడించి, ఆ-దున్న వయాళి కానిక్రా = (దున్న పోతు నెక్కు వానినిజు) యముని, 

కొడుకా దొడ్డగ (జెప్పి = మిక్కిలి గొప్పగా చెప్పీ భయంబు చూపి = 'వెరఫుగల్పించ్చి 

(భయ పెట్టి, ననుదుద్దు వెట్టి =నన్ను మోసముబేసీ శ చక్కి కా ఊటుకకొతలంచెదన్ర = 
యాల 

కరవాడి నూ* నిం 

* పాఠాం ీదొడ్డుగి 

౧. శూ. టీ==చక్క_కొ = చక్కంగా, ననుకా = నన్ను (చక్క_న్న కాకా 
ముసల జ అనియేన్సి. దుద్దు పెట్టి = వెం సముబేస్సీం 
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చక్కా. పరగి త్తవలెననుకొనుచున్నావు, ఈ వగల్ మొనుము = ఈవగలన్ని మాన 

6దుద్దువెట్టు” (జాతీయము - శే. ర లో లేదు) “00 67266 61666 (జాను. 

“దక్క_- ఊటుకుట” ఇదియును జాతీయ మే, “వాడు చేతులు జాడించుకుంటూ 
చక్కా పోయినాడు) పోయినవాడు పోయినర్లే చక్కా. వచ్చాడు ఆని వ్యవ 

హారము, “చక్క పోయినాడు- he departed straightway. He went 

ఇళ. దర్శనము చేసీ చ క్కా_వస్తాము. 1’ visit him and return at once” 

(బాను 
గీ, “నిను. + గలయ భర్త ర కోపగార డన చేల? 

“కోరం బుజమున నిడి దున్నందోలువాండు); 

“అవ్వ యన నేల? రా జౌనా? రడ్డి యానా? 
నాడీకి కిపు జేమి రారాదెయేటి * కలంచ! ౧౧౬ 

టీక, కలంచుకా = బాధించును [కోల బుజముననిడి చున్నక్షా తోలు 

వాండు = దండమునుధరించి = దున్నపోతు నెక్కి సవారివేయువాడు అనగా 
యముడు (యమునికి ఆయుధము దండము; వాహనము మహీనము.)- “కొయ్య బుజా 

న పెట్టుకొని - దున్నపోతును తోలుకొనిపోవువాడు - అనగా, సేద్య గాడు, (అని 

ఆర్థాం) 4అవ్వ = (లోకమున) నింద రడ్డి ఆ రెడ్డి. అలంచకా - ఏటికి = ఎందుకో 

తిప్పలు “షెక్టైదవుకీ 

“చక్క_యగా నన్ను మోసముబేసి అనుట సరికాదు. “చక్క_కొ” ఉబు 

క్షుటకు విశ్తేవణముగాని దుద్దువెట్టుటకు కాదు చక్కని -_ అన్న = చక్కని 

యన్న చక్కనన్న, అగునేగాని “చక్కన్ని యెన్నటికిని కాడు “చక్కని ఓ 

అయ్య = చక్కయ్య్మ; చక్కని .- వాడు = . చక్కువాయడం? అనురీతి సంధి 

కార్యములు విన నింపు గానివి, Mua 

ఖ్ శా, పాకలయాభ ర్తి 

కలయుభ ర్త కలయనిభ ర్త, అని భ_ర్షలిరువుముుండరు, *ీకలంచు = భర్తఅను 

ఫాఠము, వూ. ము నన్సు తంజ, మద. వాాతప్రతులలోనునున్ను ది* (“నను6 గలంయి 
అని, సాళాం.) 

*శా ఫాం. ఆలయపి (అలంచ - ఫూ. ము; తంజు తౌ. పా.) 

శవా. టీ, కోల, .. వాండు = సేద్య గాండు అని మాతి)మే,3 

+ పూ టీ-_జవ్వ = కోలవామో 
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కనీ భర్త కోపగాడు; నిన్ను బాధించును; యముడు నిన్ను నరకమున మిక్కిలి 

కష్టృపెట్టునుు నీకు లోకమున "పెద్ద నింద కలుగును; అని నీవు నన్ను బెదరించుట 

యెందుకు నాంటికి (= పాపవిచారణ కాలమునాటికి) రాజేయగునో శిడ్డేయగునో 

ఆమాటలతో నిపుడేమిపని? రావోయ్, నన్నెందుకు బాధింఛెదవు._ ఆని,* శా. 

“రాజో. శెడ్డో? జిని లోకోక్తి, లోకములో _ రాజు _ ఇడ్ధి, న్యాయాధి కారులు, 

ప్రకృతమున చితా9ంగిని విచారించి దండించు భర్త - “రాజూ; నరకమున ' శితీంచు 
యముడు (దున్నను తోలువాడు గావున ) “రెడ్డి! యని చమత్కారము. 

ర్ విసి వ? ఇక్కంల్ల చెలిని మ్భుం డిం 

కొక్క ప్పుడు సేయుచేత కొప్పితిం బని లే 

దెక్క.డితగ? వెళ్ళ డికాల? 

యెక్క_డి వా వేల? కొమ్మ అెవ్వరి సొమ్ముల్.? ౧౧౭ 

టీకా. ఇక్క_ల్ల = ఈఠప్పుపని, - తగవు = ధర్మము; కొల = పాపము; 

వావి = వరుస్య ఏల = లేనిపోని ధర్శవిచారములెందుకు!ీ కొమ్మలు = స్రీలు, 

ఎవ్వరి సొమ్ముల్ = ఒకరి సొత్తాశి (వావి _ ఏల = వావేలు) 

స వలచి పట్టినం దాలిమి వదల కిప్పు . 
A) 

జెన్ని చెప్పెను తగవు * లీ వేకతమున! 

మొనసి యూర కే రతిరంగమునకు రాని... 

సుద్దు లివి యేల చాలించు 1 సుగుడి వాదు, ౧౧౮ 

' కలహ మెవరికి! ఎవరితో? “జవ్వి కు కలవాము అను సర్గముకలదా? లేదు" 

“అవ్వ =నింది (శ. ర.) అవ్వ 111 fame, bad name. Clamour, distur- 

bance. అపకీర్తి. రచ్చ. రట్ట డి” (కాను) 

శ పొఠాం.- “తగవుంవి వేకితనమ్ము) (శ. ర. చూ. గుగుడి.) 

f£ ౯. షొ సునుణ్లివౌదు” (సుగుణ వాదు ఫూ. ము పా) 

“సుగుణ”; “దుద్దణి యను రూపము లసొధువులుః సుగణములు కలవాడు 

“నుగుణుడు? కాని “సుగుణ కాడు, శ.ర.లో, సుగుడి? అను పదమ్ముకింద చూప 

బడిన ప్రాయోగములలో ఈ పద్యుమునొకటి. కావున కా, సా, తప్పు *సుగుడి? 

పాఠ మొష్వు* ప. 



౨౨౮ సారంగధర చరితము అ. 

టా వల చిపట్లినకా = సేరమించి ఆశయింపశగా, ' తాలిమి = ఓక, 

వదలక్క ఈవు = నీవు, ఏకతమునకా = ఈ యే కాంతసమయమున, మొనసి = అది 

యొక పనిగా పూనుకొని, తగవులు = నీతులు, ఎన్ని చెప్పెదుూ ఏకరువు పెళ్టైదవు, 

రతిరంగమునకు రాని సుద్దులివి=(జాతీయము) ఇవి పనికిమాలిన మాటలు. (సురతే (క్రీడ 

కుపకరింపని (ప్రసంగములు అని, భౌ.) ఏల = ఎందుకు ,సుగుడివి- చదు = మంచి 

బుద్ధిమంకుడవగుదువు. చాలించు = ఆపసంగములు కట్టి పెట్టుము. 

క. Yవలవదురా రతి మరునకు? 

వలవదురా రంభ యకువరసూనునకు౯* 

వలవ దురాశల. బెట్టగ 

వలవదు రా వట్టి 4 జాలి వార్తలు +విడరా, ౧౧౯ 

టీక.౬రతి = రతీదేవి మరునకుక్షా = మన్మథుని; న నరుక్రా = 

నలకూ బరుని. ర వలవదురొ = కామించలేదటరా? వన న త్రీ క 
అనాలో జంట కళళ re eas wn ఆలో ఏ ఆ కరనున మళ పుణి ది కోల ౧ ౪ నలజుల ఇ జటలు అలాల కణ 4 ఏ8, వటిదిళ వినిన లెక 64 1, 

fr పా పా. వటవదుగారతి.- “వలవదుగా రంభి. గ్గ ఇది వూ, ము సొ ) 

“కలవదు గా = మోహీంపలేదా” అని ఫూ. టీం 

మద. తీంజ, ఇాంతపుకులలో “నలవదురా? అను 'పాఠమున్నది. పద్యమున 

(క్రింది చెండు చరణమలయందువ లె'నే వై రెండు చరణములందును (వలవదురా? అని 

యనుక ముద్దిస్ట్రముం కావున శా, ఫొ కంటెను వాక ప్రతుల పాఠము రుచిరతరము, 

కవలవదుగా = మోహీొంపలేదా' అను అస్థము సచుగ్ధము కాదు. 

+ కా, సాదోలి వార్టలంి (ఇదియును - ఫూ ము* పాఠమే అర్థమే 

మో? ఫూ టీ. లో లేదు. “జూలివార్తలు అని తంజ సా, 

తంజు సా. సరియైనదని యీ క్రింది పంక్తులు చెప్పు చున్నవి. == 

“ముంచివాయడవునీన్రు మరవుమా వట్టి 

జగ జాలిమాటల జరీ"సెదుపొద్దు? (నవనాథ - ఫు. 49) 

+ శా. పొ విడుమి.ి? (ోవిడురా” అని ఫ్లూ, ము. షా.) 

స్వాతం క్యమును గై -గెక్టని రాకొట్టిపి లుచు పట్టున *విడుమో' అను పొఠము 

కంటెను *విడరా” అను హన నా! కన్పిడ్సుర్తా) అనుట కప్పు (ళనినురా; 

కనురా; చేయురా, ఇత్యాదు లసాధువులు. సులభవ్యా. క్రి, 3౮.) “ఏలరయీో 

చలంబుడిగియోలర.) (నును. శీ-98) “ఏలర యింత వింతచలమేలర నన్ను” (శివ 

లీలా, 2.68) 



౨. ] సారంగధరుని నిగహాము వినా 

చశ్చా దురాశలంబెట్టగకా = అడియాసల పాలుబేయుట్ట వలవదు - వద్దు (= పసికి 

రాదు రొ = రమ్ము, వట్టిజాలివా ర్హలు = పనికిమాలిన పిసాదకర కథలు విడరా = 

విడిచిపెట్టరా. 

“దురునకు వలచు? = “వలకూబరునకు వలచు అను పలుకుబడి గౌరన జీ. 

“వలచుట కష్టమా! వలవదేరంభ నలకూ బరునకును? నలమహీపతికి 

వలవదె దమయంతి? - వలరాబునక్న్తు వలవటె రతిజేని? _ వలపేమిచేస? 

(నవనాథ - ఫు, కర్రి 

వీ దాపవన స్ర్రీలం దగిలెం గాని య చేమొు 

నీవలె ముక్కంటి నేరం డయ్యె, 

గారాబుగేగూతురి గవిసెం గాని య బేమొ 

సీవళ బర మేస్టి. నేరం డయ 

అలయవాల్యా కాంత నంటు గాని య దేము 

నీవల జంభారి నేరం డయ్యె; 

గురునియిల్లాలితోం గూడెం గాని య బేమొ 

నీవలె నుడురాజు నేరం డయ్యె 

గీ. వారికంశును హాదై ఎనవాండ సార! 

న్కుం గలబుద్ధి వారికి లేకపోయి; 

సీన్స నాంటికి లేక పోయితివి గాక; 

వేరి వారలయోజలు చెటుప లేవె?, ౧౨౦6 

'చేంకటాయళా(శ్త్రీ గారి (వాతలలో చేయురా = పొడురా - అడుగురా 

అను రూపములే కనబడుచున్నవి. “ఓరీ బాణా - బాళ్ళా వరమడుగురా అడు 

గుర్కా అని దీనముగా బతిమాలుకొనంగా.లి (ఉన - ఫు, 18) 

f[ క పొం కూతుసో (“కూతు రిగదిసి వూ. ము, పొ కూతురు? 

తంజ్మ ప్రతులపాఠము,) 

చిన్నయనూరి కూతురి ని త్యాదిఠయాపంబులు (గ్రామ్యంబులని ధయెటుంగు 
నది (బా,అచ్చి, ౯) అన్నాడు గనుక కాస్ర్రుగారు 1కూంతుంక అను ఫూర్వపాఠమును 

కూంతు సే అని దిద్ది చేసినారు, దిద్దుట పొరపాటు, అధర్వణుడు, అహా బలపండితుడు- 



౨౮౦ సారంగధర చరితము (ఆ, 

జ్రీక ముక్కంటి = ఈశ్వరుడు దారువనష్ర్రీలకా = దారుకావనమున 

నున్న మునిపత్పు లను, పరమేష్మి = (బహ్మ్య గారాబుకూంతురక = పేక 

పా(శ్రమయిన బిడ్డను (సరస్వతిని, జంభోరి = ఇందుడు, అవాల్యా కాంత్రక = 

గాతముని భార్యయైన అహల్యను: = ఉడురాజు = చందుడ్కు గురుని యిల్లాలి 

తోకా = బృహస్పతి (గురువుగారియొక్కం _ అనియున్ఫు భార్యయైన తారతోను.- 

కలిఫికిగాని,  నీమా(త్రముధర్మము నెరుగకపోయికిగదా! నాడు నీజేయున్నచో - వారి 

జలం = బుద్ధులు, ఛెటుఫలే చె డా చెడనోట్లి యాండ నా! 

ఉ, నావుడు ని ట్రనుక సుజననాయకుం డీ వెడమాట లేలత 

రీ వినవమ్ము యీజగము లెల్ల సృజింప భరింప నోొంప6 జా 
cn 

ne) 

జ్య + “౦ 

చ్చేవత లెట్లు వర్తిలిన లె స్పవు[గాకవి + చెల్లవ డ్లకుళా 

భ్ 
ధి 

ని విపు జెన్నురంభ, రతి, సీగతిం బుత్తు)ల బల్లి బట్టిరే! ౧౨౧ 

టీక, సుజననాయకుడు = సుజన్యశ్రేష్టుండైన సారంగధరుడు ఇట్టనుక = 

ఈశీతిగాపలికేను, తల్లీ ఈజగము లెల్లను సృజింపక = పుట్టించుటకును, భరింపక = 

ప్రోషించుటకును, నొంపకొ = నళింపజేయుటకును చాల్ = సమర్దులయిన, దేవ 

తల్కు ఎటు వ రిలిసకొ, లెస్స ౫ అవుంగాక = ఇెలుబడియగునుగాని, అని = అవ ర 

0౧ ఎని 
య 

జాని 

నల్కు ఒడకులా = ఇకీరులక్ళు చెల్లవు = తగవు, 

క, గ్థీమన చేరవు పఠిమతి రాం 

గన చేరన్ర సుగత్కి తగవు గా దన్న నహా 

మొదలగు వైయాకరణులు “కూంతుకకో. అనవచ్చునన్నారు. వ, సు, కర్ణ మొద 

లగు కవులు - అనియునున్నారు. (వివరములకు చూ, బాల, శరం పు, 28) 

ఇంకొక్క (పయోగము .. 

ను, “పెండ్లికూర్తు తురింగా వించికి జేరటాండ్రు మహిళ్ళ 

త్చు తిక (బ్రమోచంబునక ” కుల శేఖరనూహాల్మే ము, ఓ ఆ, (సూ, నిం) 

ff శా పాంాగాకివి (ఇది ఫూ, ము, పా 6(గాకపి తంజ, తా, వా, 

క కా పొం “వెల్లవేరికికో (చెల్లవొడ్దకక! వూ. ము కరంజ, పా 
య ee ca 

ఈ చితేశరము.) 

ర్థీ శా సాంవునోేరవ్రు పతిమతిరాం గనేరవు సుదతి; 



౨) సారంగధరుని నిగోవాము ౨౮౪౧ 

యన చేర, వెంత చెప్పిన 

విన చేరవు చాలు జూలు విడు పోవరయుకా, ౧౩౩ 

టీక... పతిమతిరాక్రా = భర్త మనసువ చ్చునట్లు (అనగా అకనికి నీమై నను 

గివాము కలుగునట్లు) మననేరవు = వర్హింపనేరవు..._ (మను = వర్తించు. ఈఈ ర. 

“లో, కుల చిత్తములకు వేగు కొలందిమనకా గుంతి ెద్దడొడుకున కమరుక. 

విరాట. 2.190, “ఇటు గామనిగ వామయొ వామి వసు, 6.57). సుగతికొ = మంచి 

మార్షమును, కననేరవు= నీకై నీవు తెలిసీకొనలేవు. తగవుకాదన్నకా = ఇది ధర్మ 

ముకాదని చెప్పినను అహా - అన నేరవు = ఆంవో, ఇదియిట్టిడా యని (గహింపజాలవు, 

ఎంత చెప్పినను విన నేరవు, 

క, అని పల్కు నతని తాల్నీకి 

మనమున నెజటీ ఏిజిగి బాల్య మణియును గలిం బో 

సిన + వెనుక నుట్టకడః జా 

చినగతి నను, నతివు యాస చెడ్డది గాదే! ౧౨౩ 

టీక అని, పల్కు = పలుకుచున్న, అతని = తాల్నికికా ఆ తనకు లోబ 

డని ఆ సారంగ ధరుని మనోనిగిహమునకు, మనమునకొ - చిబీవిటిగి = ఉత్సానా 

ముచెడి (= ధైర్యము సడలి) యును, కలిపోసిన వెనునక = (ఆన్న ములో) ఫుల్లనీళ్లు 

పోసినతరువాతగూ డా, ఉఊట్లక డక్రా చూచినగతికా = (ెపెరుగుకొరకు ఊఆట్లనంక 

చూచినవిధముగా, అతివ= ఆతాంగి, అనుజ = ఇట్లనెను. ఆస వెడ్డదివాదే = 

అశ ఇెడ్డదిగదా (అవునన్న మాట) . 

క, తా యన గరయు నేనిపు . 

డీ యాడినమాటలకు నొకింతం గరల వే 

పాయి యిది నీకు ముంచిదొ 

క్రో? యాండుది యుసువు మన్నం గొజ గాదుసువిరా. ౧౨౮ 

వారిటీక లేదు. కాని వారుంచిన విరామచిస్నములనుబట్టి యేర్చడు అర్థమిది. 

“సుదత్కీ మననేరవువ నీవు (బతుకజాలవు. పతిమతిలాబ = భర్త మనసురాగా, 

కననేరవు జ చూడజాలవు--- పా. ము సను, నంజ ప్రతులలోనుగూణా 

“సుగతి” అను పాఠమున్నది. (నూ, ని- “సుదతి? ఫాఠముశే గరిహించినది-) 

4 సాళాం+--వెనకి 
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౨౮౨ సారంగథర చరితము (ఆ, 

టీక. ఆండుడి, ఉ సుకుమన్న ౯౯ దుఃఖపడిగయెడల, కొఆ గాదుసుమిో = 

మంచిది కాదుసుమ్యూ (నీకు తప్పక కీడుకలుగునని బెదరింపు.) 

వ, కలికి వీసాళి వాలుం దెలిగన్నుల్నపె నిడనేల కెంపు? నా 

పలుచనిమోవి శెంజిన్సునుపె నిడరా, నెజజాణ నాయెదళ్ 

నిలుపగ నేల నోళు? బలునిబ్బర పబ్బుర పుబ్బు గబ్బి గు 
cn 

బ్బృలపయి నిల్పరా, సుగుణ వపలయు చేంపకు కోపతాపముల్, 
చా 

టీక ఆజ నిటిదొక = శీయి రసికశేస్టుడా. కెంప్రుక = రక్టినును, కలికి, ++ 

కన్నులమై౯ = మనోజ్ఞములును -- ప కాశవంతీములును. ౬ నిడుదలును - నిర్మలము 

లును = నెన నీకశ్నులయందు ఇడ నేల = ఎందుకుచే శ్చెదన్ర పలుచని, . . నిడరా= 

చిగురాకువ లె ఎజ్బనై  సలుదనై యున్న నాయధరమునందు చేర్చరా _ (కోపము 

చేత నీవు కన్ను లెజ్బజేయుటయొందుకు!ే దంకకుతములచేత నామోవి నెట్ట జేయుము, 

అని భా. ఎజ్జదనమును. తెల్లని కన్నుల మె శేద్పటకంయే, ఎజ్జని మోవివైచేర్చుట 

యుబికమని చమత్కారము.) 

గోళ్లు. = (గోడులు) దుఃఖములు, నాయెదక్రా నిలుపంగ నేల = చామనసునకో 

కల్సిగించుటయెందుకుశి గోళ్లు = గోరలం, నా,*.గుబ్బలపయికా నిల్బర్యా (న 
న్న నాదరించి యెందుకు గోడుపెక్రైదవు! పాలింద్హుపట్టి సుఖింపరా, అని భా... 

గోళ్లు ఉంచదగినతావు గుబ్బలుగాని వృాదయముకాదని, చమత్కారము.) కోప 

తాపముల్ వైపయికా శేంపకు = నా కూరక కోపమును తాపమును కెలిగింపకుము _ 
(నీను కన్ను లెజ్జదేయుటచేత కోపమును, నిరాదరించుటచేత తాపమును నాకు శేగు 

చున్నవి, అట్టి పనులుచేయకుమన్ని ఖభాంలా. శెంపును - గోళ్లను, వెవెనెక్కడనో 

యుంచి వ్యర్థముగా తాపమును కలిగింపకునుని చమత్కారము.) 

ఉ. వే గన మించునీవిరహ వేదన తాళ జూల(4 గంతునిక౯ 

సా దన రాదుగా! తనదుసపాదన మూక దొడంగ్వె గాడ్పు దా 

సీం దన వచ్చునేః మెదల స్కీ దనలాకృతి వేండి సూపుచుకా; 

బో దనంజెల్లునాః కడకుం బో దనయంబు శుకంబ్కు సేలుచు౯. 

టీక * చేదు -- అనక్రా ౫ ఏదు పందియో అన్నట్లు, మించు = అంతకంత 

* ఫూ. టీ. “చేదు అనకా = వెల్టీయనునట్లుగా?: 



మ] సోరంగధరుని నిగొహము ౨ రె 

కునతిశేయించు చున్న (ఏవుపంది చలపట్రినయెడల ముండతో పొడిచి ఇజ్వరమ్యూరబేసి 
gn భి జ జ 

మిక్కిలి బాధించును. అగు బాధించుచున్న) ఈ వికవావేదవకా -_ తొళీధోయజా 

లను = సహీంపలేను. కంకునికా = మన్మథుని, సాదు = మంచివాడు అనరాదు 

గదా, (ఎందువల్లనన గా) తనదు సాదనక్షా=తన శర్మ పమోగకొశలమును, (శామాద ) 

చూపదొడంగేను. గాడ్నుకొ = ఈగాలిన్సి $$ కంద = చల్లని గాలి - అనవచ్చునే నిక 

= అనరాదు (ఎందువల్లనన గ్రా అనలాకృతికా = అగ్నివలె, వేండిచూపుచుకా = వేడి 

చేదు, అను పదమునకు వెళి మనునగ్గయు నిఘంటువులలో కేదు. ఆ యర్థము 

గలపదము *వేదురుగాని “వేము కాదు, బౌ)ణ్యయు గే “వేను f01 ఏను _ తీ por- 

01106.” అని యున్నది. 

మానసిక వ్యాసారమయిన విరహతాపముకు పాిణీమెన యీదుపందితో 

పోల్పవచ్చు నా? యని శంకింపపనిలేణుు కల్చనము కవి వివమౌధీనము, = 

చ. “అలుకేకు మన్న (బేటి; మటియంతటనుండియు వేళ వేళ సె 

చ్చెలులిడు తెల్వులకా మగువ జింతలసంతేముసంబులక్రా సమా 

కలితతమించె సొమ్మిడని కొర్భకమునక్రా వద మంబునక్షా సదా 

పలపలగాలో నీలముల బక్న సరంబయి నిర్మలాంగికిక్లా’ (ఆము క్ల. ర-88,) 

ఈపద్యమున స్వాస్థ్యమును = చింకేయున్కు ఒకదానివెనుక నొకటివచ్చుట 

ఎడ మెడముగా నీలాలుకూర్చిన వజా9లసరముగా చెప్పబడినది. 

గ్ కఎలసీ యేపాొక్టుం గను వొందనీక మరండు 

కొలవామున కంక'కాండయి కాలుద9వ్యం 

బాంకుబహుళీ కపా పరంపరలు వెశల 

కింటిలో ేదుము ల్లయ్యె నిందుముఖికి +? (తము. 5-84) 

ఈ పద్యమున శుక్లపక్ష బహుళ పక్ష ర్యాతుల పరంపర యేదుముల్లుగా అధ్య 

వసింపబడినది. 

శీపూం టీ.__ఈందు = వలి 

గాడ్నును “చలి అనవచ్చునాః అని వారిటీక. గాడ్పును “చలి యనగా 
డదు సశేగదా, అసలు *ఈయి అను పదమునకు చలియను నర్ధ్థము'లేదు, కావున 

ఆ టీక అంకయునుత పే. పద్యములోని పదము “ఈంది గాని ఈంది కాదు? 

“ఈద Breeze” (బాను) శే. ఈ లో. (ఈదు = ఛభాయువు ఆని యున్నది. 

విఛార్యను, 



తరళ సారంగధర చరితము ఈ 

కలిగించుదచు, మెదలనీదు... శుకంబు = చిలుక, శి బోద = పసీద్ది అనవచ్చు నాకీ 

=ఆనరాదు (కారణ మేనునగా) అనయంబు పేేలుచుకొ = ఎప్పుడును వదరుచూ, 
కడకుకాపోదు = వదలి అవకలికి పోచేపోదు. 

నీ లతకూన యని తగు లత దలంపండు గదా 

చేండితావులం జల్లి చేయం గాని, 

జలజగంధి యటంచు సం భమింప(డు గదా 

చుజుకుసోశుల మింద నసుడియుం గాని, 

చిలుకలకొలికి యం * చెలమిరబెకొనండు గా 

4చిగుకుటాకుంగ టా86 జిము 6 గాని, 

కలువకంటి యటుచు నలరం జేయయ గదా 

యుడుకువెన్నెల గాయం దొడయగాని, 
గీ మధుండు * సారంగరథుండు మన్గశు(డు ఏధు(ణు 

{ వసులపాతట లె నీక నుసుల నీయ 

ఫూ, టీ.బోదు అనకొ చెబ్లునా = "పెంప్రడని చెప్పందగునా!) 

నిజముగా “బోదు=ెషెంపుడు” అని ఇెప్పదగదు. ఎందువల్ల? ఆపదమున కొ 
యర్థము లేదుగనుక. “బోదు = ఎెద్దుగంత గోము” శ. రం “బోదు _ The 

sacking in which oil botllesare packed on bullock. సాగరము మో నే 
యొచ్చుకు గంతమాద వే నేది”, (జాను) 

పద్యములోని పదము “బోది గాని “బోదు? కాదు, (బోద -.ఓ అనక్రా = 
జోదనళా) “భోద = పఠ్సీలోనగువానిపిల్ల, అంచబోద్య లేటిబోద?, (శే. ర.) 

జ, 6వీజియముట్టుటల్ మిగుల వింకేల్ఫు పెంపుడు చిల్కు_బోదతో 

రాణదలిర్నం బల్కుట కరంబప్రురూ పము”, (కాళ. మా. 2.886) 
t 7. పొ. “చలమి నై.) _ ఈ చెలనియై” అని ఫూ. ము, పొ, గుణ 

వత్తీరము? 

4 పొఠాం= కచిగురుటాకెదనాటి.) 

ఈ శా. పొ, “సారంగధరుయడు.? (ఇఏ, పూ ము, ఫా.) 

సే క పొ(వసుల పొతరలై. _ పాయక టు” సరియైన రూపము (చూంకంర) . 



3] సారంగధకుని నిగ్రహము SA 

ఇటుల 1విశ దాళం గలి డని మెబుల వెసి; 

కటకటా నీకు దయ లేదుగా! యొకింత. ౧౨౭ 

గీతములోేని మధుంయ్క సారంగరథుడ్కు మన్మథుండు, విధుండు, వరుసగా 

సీసపాదములు నాలుగింటను కర్తలు, త పర్యాయములయిన లతేకూన, జలజగంధి, 

చిలుకలకోలికి, కలువకంటి, ఆను పదము లీ పద్యమున సాఖిపా్యయములు* = 

టీక __మధుండు = వసంతుడ్కు వేండి తౌవులను దల్లి = వేడివేడి పరిమళము 

లను విసరి (విరహులకు "నెత్తావులు, వెన్నెల మొదలగునవి తాపకరములు) టే. 

చుకా = బాధించునుకొని- ( లతేకూనమని = ఈ చితా9ంగి కన్నె పడుచు 

గదాయని, తగుల్ = న్నేహమును* (లతకూన కావున తగులుకొనుట 'స్వఫావము) 

మళి£కా _-తలంపయగ చా! (లతలయొడ స్నేహము కలిగియుండనలసీన వసంతుడు, 

శేవలము “లకేకూని యే మైన చితాంంగియెడ న్నేహమునుచూపక భౌధించుచు 

న్నాడని భావము; మధుడు అను నాయకుడు! లకేకూన = పడుచుపిల్లనదాం ఆని? 

(చితాంంగయొడ) తగులు = వలపు సంబంధమును, మలిక్రా దలంపండు = ఖావిం 

వించుట లేదని ధ్వని.) 

$సారంగరథుండు = (సారంగ = జింక రథుండు = చాహనముగాగలవా 

డెన) వాయువు చుజుకు సోయలక్రా, మిద-సుడియుకా = సుళ్ళు సుళ్ళు గా 

పెన బడును- కాని, జలజగంధి డు ఊ'క్తమ స్రీ ఆటంచుకా, సంభ్రమింపండు = 

సంతో షింపడుగ దా * (జలజగంధమును, మెచ్చివహీంచి తిరుగవలసిన వాయువు 

fr: పొ*'నిటు దాళే గలదని. ' _ అంపే అర్థ'మేమో వారు చెప్ప లేదుః 

(“ఎటులనిగచాళీ*? అని ఫూ, ము పొ; “ఎటుల నిత అని. తేంజ,పొ-) 

4 ఫూ టీ. కసారంగధమయండు= వాయువు?” 

మూలమునను, టీకలోనుగూ డా = సారంగ ధరుండు ” అనియేయున్నద్వి 

కాని సరికాదు మధుణుు నున్మభు(డు విభుడు, అనుపదములవరుసలో 

నడుమ (సారంగ) ధ్రఖండు = అనియుండుట శబ్దాలంకార మర్యాదకు విరోధము. 

అంతేశాక “సారంగధరుండు? అను పదమునకు హం అనే యర్థము భౌనులో' 

చేదు. వాయువు సారంగమును (= జింకను) ఎక్కు వాడు గాని ధరించు (=ఎక్కి6 

చుకొని. తిరుగు) వాడు కాడు, కానన శా స్రీ గారి పొఠము అర్థమకూ డా తప్పే. 

అలంకార మర్యాదను బట్టియు; అర్థమును బట్టియా పాముని “సారంగరథుండూ 

అని యుండవలెనని జు 



కీరో సారంగధర చరితము (ఆ, 

ఊత్తమమైన జలజంభముగల చితాంగిని మెచ్చి సంతోషించుటలేవని- భౌ; 
సారంగరభుకు- అను నాయకుడు,  జలజనగంఫి = పదినీజాతి నాయికక వా- అని, 

సంభమింపడు = (ఎక్తుకొని తికశుట లేదు) అని ధ్వని. 

మన్మథుండ్సు చిగుకుటాకు కటారిక = చిగురాకుక త్తిని చిమ్ముకా = 

విసరిబాధించును- కాన్ని చిలుకలకొలికి = సాగైసైన కనుకొలుకులుగలది. అని; 

ఎలమిక్షా = పేేముతో. వెకొనండు = కవియదు దా (చిలుక నెక్కెడు వాడైన 

మన్మథుడు చిలుకలకొలికిరున చితాంగయెడ  పేేమమాపుటలేదని - భా, 

మన్మథుడు _ అనునాయకుడు, చిలుకలళొలికి = చిలుక కొలుకులవంటి సొగసైన 

కనుకొలుకులు కొలది. ( = (Bright - eyed) గదా యని, తీమకమునవచ్చి మైబ 

డుట లేదని = ధ్వని”) 

విభుడు = చందుడు, ఉడుకూ వేడియైన వెన్నేలంగాయక్కా తొడరుకాణా 

ఫూానుకిొనును _ గాని! కలువకంటి = కలువలవంటి కన్నులుగలది. అటంచుకా, 

అలరంజేయండు = సంత్రోషింపజే ముడు _ గదాశీ [కలువలను అలరింపం (వావికసీంప 

జేయవలనీన చందుడు కలువ లేకన్నులు గాగలదిమైన చితాంగిని అలరింప (సంతో 

షింప) జేయలేదనిఫా _ చందుడు- ఆను నాయకుడు ఇది కలువకంటి=సౌగ మై గకన్ను 

లుగలది) గదాయని వచ్చి కలసి రతిసుఖములచేత నలంకరించుట లేదని - ధ్వని] 

ఇట్లు, మధుండు, సారంగరథుండు, మన్మథుడు, విధుండు, అను నలువురును 

* వసులపాతర్నలై = వసులపొతరయను పందెప్పు పుంజులవంటి వారై, నుసులనీయరు = 

మెదలనీయకు, ఇశనెటుల తాళేయగోలదు అని, ఎలుగవైతి = తెలిసికొన 

'లేకపోతివి. కటకట =అమొో్యూ , ఒకింత = కొంచెమైనను నీకు దయలేదుగా. 
అకాల న. 

౫ ఫ్రా? టీ.__“వసులపాతరలై == వసులనం గా తాళ వృ మోదులను చీల్పుటకు 

సొధనమెన యినుప మేకలు - వానికి స్థౌనములై నుసులనీ యరు.? 

ఇనుపమేకులు గాని వానికి స్థానములగు సె్టేలు - బుట్టలు మొదలగు వస్తు 

వులుగానీ తమంతట తా మెగకివచ్చి మానన్రులనుబాధించుట లోకమున "నేందునుకన 

బడదు... ఇక పాతర యన్ననో నేలనుండు “గొయ్యి. గోతులు - నూతులు కదలు 
“నవి కావు, కదలింపబడునవియును కావు కావున * మేకల పాతరలు బాధించు నను 

వారిక "వెళి వాగోత.  “వనులపాళేటి నామరూపముల నెరుగని యనుచిళపు వాత, 

శ. ర, కర్త. “వసులపొతణ = ఒక దినుసు కోడిపుంజు? అని యర్థము చెప్పీ 
ఆయర్థమున కీ పద్యమునే యుదాహరించియున్నాడు. నిదేశీయు డైన (బ్రౌను, వసు 



తాళ్ల 

తి] సారంగధరుని నిగివాము ౨౮ 2 

ఓరి పారంగధరుడా, ఎంత కకినుడవురా! ఇది పాంయఫ్టు పడతి యయొొను. 
ఏకాంతమున నొంటిరి గానుండెను. మధు మన్నథామలు ప్రుకుసులయ్యను - ఏవిధ 
మైన సుఖమును కలిగింపక _వెపెద్చు నొగిలించుచుండిరి. కామపీడితయిన యీ కుబల 
యిక నెట్లు తాళగలదు! అని అయ్యో! ఇంతమాశ్రము యోచింవకపోయితివినదా! 
అని తా, 

గీ. *తమ్మరి గదా సదాగతి తెలిని చూడ, / 
నముటియండు గదా యనంగుం చేకటి, మజీ మడి 

లపాతీర A srt of fighting cock వొళవిధమైన పందెప్టు కోడిఫుంజు' అని 

వివరించి యీ [క్రింది పద్యమునుగూ డా సూచించియు'న్నా డు. ౬ 

సీ. శత్తులపొది 'సించాగాలి బేతాళుండు _ వసుల పాతర పొదరసముచిలుకో 
టమ్ము సుడిగాలి చకం9ంబు నలజడదరి, యనెడు పేరుల పుంజులంగొని ముగించి. 

(నాంస, 8-215.) 

శుద్ధాంధ)నిఘుంటువులో “ఆరజుట్టు” (క్రింద పందెపు కోడిపుంజుల భేదము 

లలో “వసులపాశతీజి పేర్కొనబడియున్నది. పూ, టీ. కర లేదియా "నెను 

గరుగ దా! 

* కా. పా. “దిమ్మురి? (కదిళ్మురి = సంచరించువా(డు. తిరుగుపోతు అని 

యర్థంతరము _)- ఆని ఫ్లూ టీ. 

“డిమ్మరిి యన గా దిమ్ముకలవాడు (దిమ్ము + అరి గాని “నంచరించువాడు 

కాడు, (చూ, శే. ర.) సంచకించువాడు. (త్రోమ్మరి?. (= తమ్ముల స్వభావము 

కలవాడు.) “తోన్ముగు = సంచరించు (శ. ర.) 

ఊం “అమ్మకశచెల్ల చేను వెలయాలనొ దిమ్మరినా పురంబునక్షా 
ద్బిమ్మరం జూచెనో? _ (శుక 2.217) క. ర. 

(“తమ్మరినై ప్రురంబునకొ దిగిమ్మర.?) అని వావిళ్ల ప9తిఫాఠము* అసాధువు.) 

దేళద్రుమ్మరి (జేశము --. తిమ్మరి) = చేళములు తిరుగువాడు. (బ్ర, వే, పిళ్లా 

కరశా శ్ర్రీగారు “దేసడిమ్మరి? ఆన్నారు. చూ. కడా. పీఠిక. పు, 95.) బాాణ్య 
మున “దిమ్మరి, ద్బిమ్మరి, బేశడిమ్మరి A 72g2b0॥” అనియున్నది. -దానిని చూ 

చియే కాబోలు పూ, టీ, కర్తలు “దమ్మరిగదా? అన్నారు. పొరపాటు. “తి)మ్మరి” 

యే “దేళడిమ్మరి? యను సమాసమున సంధివళమున “దిమ్మకి (=డిమ్మరి) అయినది, 



చరా సారంగధర చరిత్రము [ఆ. 

యండు గదా యల జె వాతృకుండు వలంప; 

నిట్టి చెడుగులచే TD లెట్టు లో రు. ౧౩౮ 

టీక... సదొగతి = వాయువు, (“వాయు ర్మాశరిశ్వాసదాగతి* ' అమ.) 

తింమ్మురి = తికుగుబోతు = నీతినియమములేక వర్హించువాడ్కు అని యర్థము, 

(గాలి మెల్లపుడును తిరుగు చుండుట స్వఫావముగలది యని భావము. గాలి, సదా 

గతి (=సర్వదో సంచరించునది) కావుననే తీమ్మరి (జతిరుగునది) యని సారస్యము. ); 

_అనంగుండు = మన్మథుడు, మెటీయండు = మూఢుడు = మొరటువాడు. అని 

ణయరము. 

[ మెలీయ = గుంణా)యి మెటీయయమైనవాడు = మెటీయ(డు = (బిడ్డండు 

కొడుకందడు; వంటిపదము. ) బండవంటివాడు = కఠినుడు “మెలియలవంటి రక్కా 

నులు మిక్కిలి లెక్కకుమోటి వ), ప్ర, 1.81) 

మెటియ(డు = పికాశింపడు = కంటి కగపడడని ఫా మన్మథుడు, అనం 

గుడు (= అంగములేనివాడు) కావుననే, మెజీయండు = (కంటికగపడడు) అన్ని 

సారస్యము. 

జై వాతృకుండు = చందు9డ్కు (“అబ్దో _జెవాళ్ళక సోమః అము ) మడి 

యండుగ దొ = మడ్డివాడు (501016) గదా, అని యర్థము, (మడియ(డు = బావను, 

అమృశమయుడని భా. శందుడు, _జైవాతృకుడు = దీర్గాయున్మంతుడు, (“జై బా 

తృక స్యాదాయుప్మాకి అమ.) కావున వుడియడు = ఇావడని సారు ఇట్టి చెడు 

గులఖేకా = తీమ్మరులు, మెటీయలు, మడియలు నగు ఇటువంటి దుర్మార్థ్లలచేత 

(=నులయపవన మదన sages Ps (అధ్యాహార్యము) బాధ. ఎట్టులోర్యునుశీ 

= మీర్ణజాలను) 

అంతేగాని అది సరళాదిపదముకాదు* ఫూ. ము, నను, 'మడీయండు? అను పదము 

కింద, క ర, లోను, “తమ్మరి* దా” అను పాఠమున్నది వూ. టీ* కర్తలు గను 
నింపలేదు. నరియును వారు *దిమ్మరి = తీరుగుపోతు? అన్నారు. తిరుగుపోతు” 

అను రూప 'మసాధువు. *తికుగు(బోతు? సాధువు, (శ, రృ లో ఉన్నది.) 

ఫా పా... బాధ కెట్టులోరు? (“బాధయెట్టులోర్తు, ఫూ, ము. శర 

ాధలెట్టు శంభ తా, పా) 
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ఇళ మలయపవనుడు నీతినియమములేక వ ర్తించువాడు, మన్మథుడు కకినుడు = 

కనికరము లేని వాడు చంద్రుడు మడ్జివాడుల మంచి సెబి) లెరుగనివాడు; ఇట్టి దుష్టుల 

వలన గలుగుబొధ యెట్టులళోర్యగలను’ అని ఛా. 

కృ రారాపు లేల సీసిదు 

రారా నను జలువ కలువరా రా మేడ౯ 

శా రా యని తలిరాకుజి | 

రా రాయనిశేళి నేలరా రాకొమరా, గదా 

టీక==రా రాఫులు + ఏలజేసెదు = ఎందుకుబాఢపెశ్లైదవుు రారా 

ననుకా కా నన్ను చలువ. మేడకా = చలువ = చల్లనైన కలునరా- రా= 

మేడజా = చంద కాంత శిలాభవనమునందు. రారా అని = రమ్మురమ్మని, f తేలిరు = 

ఆకు జిరా = రాయని ఇ (చిగురాకు కత్తిగాగల కూరుని=) మన్మథుని,. జ్జ్ి 

యందు =రతియందు ఏలరా = ఏలుకోరా, 

* “వాయువు సంచరించు వాడు; మన్మథుడు పుకాళింపడు; చందుండు 

నశంపడం; ఇట్టిచెడుగులబాధ యెట్టులోర్తును అని ఫూ. టీ. అర్థసరణి 
నంచకించువాడు , (పకాళింపనివాడు, చెడుగు లనుటలో ఆర్థములేదు, కావున 

ఆసరణి సరిమ్వైనది కాదు. 

అధిక పాశము: (తంజ: వాగికపతి,) 

గీ రసికుయవుగావు, ఏమిరా రాకునూర, 

యెంత రారాపుసే సెద వింత పనికి! 

ఆసపడీ వచ్చినటువంటి యాంటడాని 

తల౭ెపిటుంగవు నెజజాణతన మ జెంత! 

+ సూ టీ, తలి, .రాయని = చిగురుటాకు కవచముగల వానియొక్క- 

అనయా మన్మథుని యొక్క? 

మన్మథునికి చిగురుటాకు ఆయుధము గాని కవచము కాదు, 

“జరా = బాణము. “తలిరు జిరా వజీరు బలుడాడికినోడిి, నీలా, 8 అ” 

[శం ర) 
“జిరా (హీం) A dg కటారి. “చిగురాకుజిరాదొరి నాగ్నృజి, 

2.29.9౬ (ఛాణ్యము) 
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మ *పరిరంభం బొనరింపరా, కరుణ నాపై నింపర్కా యాలకిం 

పఠక్కయేరా? యధరామృతం బొసణగి నళ౯ామన్నింపర్కా యంచుడై 

న్యరసం (బుట్టిపడ న్నెలంత వలవంతంజనోల్కు.లంజిల్కి పాం 

డరగండ చ్యుత చఛావ్చభార కొాసనోట౯ మాటుచు౯ బల్క_లోన్, 

టీక. పరిరంభం బొనరింపరా = కోొగిలింపర్యా_ దైన్యరసంబు = 

దీనభావము. (=జూాలి) ఉాట్టిపడ౯ = అతిశయింప గా, అన్నె లంకే = ఆయింతి 

(చికా9ంA) వలవంతేకొ = మన్మథవ్యథచేళ, (= వలప్రుబాధచేత) కొల్క్టులకొ 

చిల్కి. = కనుగొనలనుండి వెడలి (*చిలుకుట TO be shed: to distil or 

trickle: జాను.) పొండర = తెల్లనైన (విశద శ్వేత పొండ రాజి అను) గండ ఆ 

ఇెక్కిళ్ళమిద, చ్యుత = జారిపడిన, బాన్సధార = కన్నీటిజాలును. . 

చ విని వననొల్ల కావలికి వేజె పరాకుగం జూచి చూడం డే 

నున నెటు వచ్చునో యని భయంబున నోరు మెదల్పం డెవ్విధం 

బున నిది యూడ వేసికొని పోదు నటంచు నుపాయ మెంచు, న 
మ్మైనుజవరాగిగణ్య సుకుమారుడు లోభియుంోలె నయ్యెడళా, 

ఈపద్యమున సారంగ భదునికి లోభితో పోలిక చెప్పబడుచున్నది. 

ఊఉ, “నూజంగందొ చ్చెవెంట నే, పచ్చనివింటి వాండ పుడు నైద లి పై 

దలిరాకుకై దువుల్.” (విజయం 2.1617.) 

క్ర. కవెడవిలుతుశేళి. బీగురా 

కడిదపువే)టునకులో (గ యతిమోహితు.డై? (భాగ. 9-569.) 

సీ, సుగుణులు మామోము జీగిగను నపు డెల్ల 
వలరాజు జళిపించుం దలిరకోవాలు.ి (రామా. 2..12క్ర.) 

[ ” సా “ఉప్పతిలి ((ఉట్టిపడి పూ, ము,- ఉచిశతరము-) 

$ శా పాయా “కుల్కులం జిల్కుి (“కెల్ము_లంజిల్కు? ప్రూము, పొ, 

(క"ల్కు_లరిజిల్కి_” తంజ, తౌ, పాం 

. కోల్కులంజిల్కు.? అనుపదమునకు వూ టీ. లేదు, వలవంతబేత (కోలుకులను 

చిలుకుటి స్వభోవముకాదు, కన్నీరు కనుగొలుకోలనుండి చిలుకుట స్వభావము, 
కావ్యన "నేను “కెలుకులి ఫాఠమునే కైకొన్నాను. 
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టీక, మనుజవరాగం గణ్య ను కుమారుండు రాజులలో మేటియయిన 
రాజనశేందు?ని కుమారుడు, సారంగధకుడు, లోభియుం బోలెకా = యాచళుని 

బారినుండి తప్పించుకొనజూచు పీసినారివలె, చేట పరాకుగక్రా = ఏదోయితర 

వినయమున మనసు లగ్నమయినవానివలె. (క్రడమసుల భము .) 

క, ఇట్టట్టు చూచి జఇయీచెల్: 

బట్టిన వలరాచ గబ్బి బలుబూతుబు౯ా 

నెట్టుకొని ఏడం జేయల 

గట్టిగ వమూటలవశంబుగా దని వేగ౯. ౧౩౨౩ 

టీక్షక..వలరా చగ బ్బిబలుబూతేంబుక్రా = నున్మసుడ నెడు గొప్ప దయ్య 

మును శీ నెట్టుకొని = ఫూని, వీడంచేయంగజా = వదలించుట, మాటలకొ వళంబు 

కాదు- అని, (తప్పించుకొని పోవలసీనదేగాని మంచిమాటలతో ఈమె మనసును 

సరిపరుచుట కానిపని యనుకొని) చేగక్రా = వేగముగా (అవ _ అన్వ-) 

“వేగం ఫె “రతకవులమతమున కళ. (చూ. ఉద్యో. 8-25 ) 

క్షా. పా-ా “యా చెలి (యో చెలి” తంజ, పా 

సారంగధరుడు తశనయెదుటనున్న శ్రీని. గూర్చియనుకొనుమాట గావున 
“ఈచెలిి యనుటయే యుచితము. 

f కాసా. “వీండజేయయి? (వీడజేయంగి పూ, ము) 

“వీడు? అనుకి యలో అరసున్న “పట్టుట పామాదము* శాస్త్రీ గారినిబట్టి 

వావిళ్ళ వారును “వీడి అని సార్ధచిందువు గా శే ముది)ంచి నారు, 

Pr ళ్ == nn? (వూ: టీ. ట్టుకొని = ఎదిరించి. 

చిట్టుకొనుట యనగా గట్టిగా వూనుట గాని యెదికించుటకాదు. (చూ, శర) 

“-సెట్టుకొనుట, To be firm, to maintain his ground, to remain,— 

“శెట్టుకొనియాళయింతురు,-సుమతి.' టీ, నెట్టుకొన్సి ,సౌదుకిొని* నెట్టుకొనె అన 
గా అభిముఖముగా యత్నే ప డెననుట ౪. (బౌను.) 

క్ర. “నెట్టుకొని కొలుతు నన్నయ, భట్టూరకు? (భీమన 1.8.) 

గీ. “శెట్టుకొనికాయ వీ కండ పట్టపగలు” (కాశీ, 1-184) 
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గీ అపుడు గురుభామ చితాంగి యలమి బలిమి 

ఎక పట్టిన పె కోక విడిచి చనియె; 

దొ నఏనకళానిధి మె నెగడిన 

యట్టి సారంగధరుం డయ్యు నబ్బురంబు! ౧౩౩ 

టీక... తాకా = తౌన్కు [నవీన-కళొ-నిథియై = నూతనములైన శృంగార 

కళలకు నెలవై (= నవయొవన లతణసంపన్ను డే.) నెగ డినయట్టి జ ఒప్పినట్టి; 

ఫారంగధరుండయ్యును. + గుకుఫొను = తండి) యుంపుడుగ త్త, అలమి=మైకొని, 

'బలిమిజ్రా = బలాత్యాారముగా, ఒడిసీపట్టిన, వెకోకళా = వైయుత్తరీయమున్సు 

విడిచి, చనియెకొ = పారిపోయెను. అబ్బురంబు = ఆశ్చర్యము. - (సొరంగ భరుకు 

నవయొపన 'సంపన్ను డేయ్య్యను, కన్ను వలచి పట్టుకొనిన (తండి)గారి) బోగపు జవ 

శాలిని నిరసించి పర వె త్తెను, అహం) తాను నవీన కళా (= కొంకులకు) 

నిధి ఛెగడిన, సౌరంగధకుడయ్యుక్రా = చంద్ఫుడ య్యును, (నవీనకళొనిధి- 

యనుటజేత కొత్తకొత్తగా. కళలు సమకొనుచున్న తరుణచందుడని- భా.) 
తన్నొ డిసిపట్టిను గుగుభానును = గురువుగారి ఫార్యను- (బృవాస్పతి భార్యనని యు) 

తారను, విడిచి చనియెన్వు ఆబ్బురము. (ఆని. అర్థాం): సారంగధరు.డైనవానికి 

గురుభౌమను సెకొనుట స్వభావమైయుండ శా. ఈసారంగధరుడు - గురుభాము 

రన్ను బలాత్కే_ రించినను లొంగక తిరస్కరించి పారిపోయి చాడు, ఆశ్చర్యము 

గదా! అని bo 

క ఫూ, జీ స్ట (నవీనకళొనిధి = Se = gene 

భా. 
ఈ టీక సరియైనది కాదు ఎందువల్లననగా* (ఇ) “నూతనమైన విద్యానిధి 

యనగా (కొ తృదమైనవి ద్యా స్థానముడా) క్రొ క్రపండితుడు, అనికాభోలు! వారియర్థము? 
నురియందుళో *బాలు(డేనియు” భావము కలుగు కొట్టు! ఏమో! క్రొ త్తపండితుడు 

వృద్ధుడుగానుండగూడ దా (0) విద్యానిధి. (మంచి'ెడ్డల "నెరసినవాడు,) కావున 

_గురుఖామ దురుద్యమమున కొడబతక తీరస్క_రించినాడు. అం దబ్బురమేమిళీ 
(0) బాలుడే యైనచో అసమర్థుడు గావున భయపడి పరుగెత్తుట భావ్య మే. అందు 

ఆశ్చర్య మేమున్నది? 

+ పూసుడీయ పథాన ఆ తండ్రి భార్య. 



క సారంగధరుని నిగిహము 943 

గీ, సాము సేసినగతి దట్టిచల్లడముల 

తో వెడల స్రీకి లోంగాక దేవ్చడకల; 

* ఇంతి పెళొని వచ్చిన నేం నం 

గోళ యనుబుద్ధి గల్లునే లోకమునను.? ౧౩౪ 

టీక... ప్ర్రీకిలోయాక = శ్రీకలోబడక, చేవుడయనంకా _ వెడ౭ెకా. 
(ఆడదానికి లోబడని వాడు దేవుడేనని భా) 

కు 1 లేల పులివేతం దడలుడి 

యేలౌకుగతి నట్టు లేగ 7 నెతయు గినుక౯ 
Tas 4444౫1 

చిత్రాంగి సారంగధరుని తండి)కి భార్య కాదు. ఊంఫుడుగ శై. (భోగిని) 
“భోగిని? కి భార్య _ పర్యాయపద మనుకొనుట గొప్ప ప్రమాదము, 

“8న. A royal concubine: or left handed queen. రాజువుం 

చిన బోగముది.?.““ భార్య, A wife. * (బౌిను.) “Ad A woman be- 

longing to the king's harem, but not consecrated with him, 
the concubine of a king.”.~—~ “భార్యాం A lawful wife;” (అప్పి 

“సా భార్యా యా గృహే దజా సా భార్యా యా పిజావతీ, ' 

సా భార్యా యా పతిపోణా సా భార్యా యా పతీవితా.? (హితో,) 

జ శా పాం గనీరుమైకిొని, .వేరికైన, కోక... లోకమునకు”) 

“ నీరు, గట్టు నే = నీటమునియి పోవుచున్న వాయడు వస్త్రము వీడి కొట్టు 

కొనిపోయినదని చింతించునా . చింతింపడనుటి. అని. పూ, టీ, 
ఈపద్యమునకు పాఠము లిట్లున్నవి-. 

1. “ఇంతి వైకొనివచ్చిన నెవరితైని, 2. “నెలకే యటుకన్చు (బైకొన "సేరికైన 
లోగ మనుబుద్ది పుట్టు నే౫. 8. “ నెలతయిటుతన్ను పట్టిన నేరికైన, కోకయను 

బుద్ధి గలుగు నే లోేకమునను” 

(శా సా “చేని (ఇదే “వావిళ్ల పాక్రమున్ను .) 

పూ ము నను, బోతపితులలోనుగూ జా. “లేం అను పొాఠమున్నవి' 
అసాకమున చక్కని యుపమానముస్న ది. కా్యత్త్రైగారిపానమున ఉపమానము పలా 

యనయమెనది* 

f ఛా పొం “అట్టులే౫ నెంకయుమటి యాలో. గామి సీ 
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లోం గామిని తన కాతండు 

భోశామిని వంత జింతిలుచు నిట్టనియెన్ ; ౧౨౫ 

ద్రీళ. లేల = పసీదూడ, పులిచేఠకా = ఫులియడ్డగించుట చేత , తడంబడి = 

తొటు)పడి, ఏగడుగతలికా; (సొరంగధరుడు) అట్టులేల౯ = అట్లుపోగా, 

అకండు _ తనకు, లోంగామిని = లోబడకపోవుట చేత, కామిని= కొముకుఠాలయిన 

'విశాాంన, లోకా = మనసులో, శినుకజా = కోపముతోను, వంతకా = 

దుఃఖముతోను చింతిలుచుకా - ఇట్టనియెను. 

క, ఎటువంటి 1సుగుడి వయ్యా 

యిటువం*ిదె రసికముది యేలౌదు పై దు 

ప్పటి విడిచి, నేర్పు చెలి (నేం 

చుక? మణి సీయంగ మెల్ల6 జూపీతివిగదా! ౧౨౬ 

శీక,._ఎటువంటి సుగుడివి = ఎంకటియోగ్యుడవు!  (అనిహేళవ) రసిక 

ముది) = రసిక లక్షణము, "నేర్చు - చెలికా ఏచుటె= శ్రీని మిడికించుటుయే నాశ 

నీ అంగ మెల్లకా = నీవిధమంతయును (మైవలువ తొలగవిడిచి నీశరీరమంత యును 

అనియు") చూసితివిగ చా! 

క్ర, మీరి మదినిల్స నోపక 

కోరిక నినుంబట్ల 4నోరికొలయలు 1మిగులక్ 

_ ఈఫాఠమున అర్థముసరి గా ససీపడుట లేదు. = క ఆట్టులేంగె చెంక యాం 

౫నుకక్లా? అనుసౌధుఫాక్రము, వూ. ము, నన్కు వాతప్రతులలో నుగూడా ఉన్నది! 

భి ళా సొీసుగుణి! (ఈరూపము. సాభువుకాదు. చూ. 2౨-౧౧౮) 

క్రంద) 

{ పాశాం,.వేయుటళే (ఫూ. ము.) కమించుకో (కంజం షొ.) 

* ఈపద్యము శా ప్ర్రీహతిలోళేదు. పూ, ము* నను, చెక్కువాక ప్రతుల 

లోను ఉన్నది. దీనికిమాలను నవనాథచరికేమున నిట్లున్న ది: 

'ఓరిమానమునిలుప నోపక నిన్ను 6 గోంపట్టిన నో (ర) 8 కొలందుల పలికి 

అలల విరహాన్ని దోచి) (పుటం 51.) 

4 ఊశోంసమ నోర? గ (కర్లకరములు - పదరి? 
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గూూరముగ వదరి నన్నుం 

జీరికిం నొనశేగా చేల +డిలోయెవమురా? ౧౩౨౬ 

టీక. నోరికొలందులు = నోటికివచ్చిన దుర్భామలు, వదకి = కూసి 

ఏౌదు = పోవుచున్నావు ఏలవెడిపోయెదు = వృధా గా ఎందుకు ఇెజిపోతావు, 

రా =రార్తా, (నీవిట్లు నన్ను తిరస్కరించి పోవుట మంచిదికాదని బెదరింపు ) 

క, అరోపీంతును నామె 

నేరము విపరీతముగను సీపె, రారా 

( యూరక యిలైన రాజకు 

మారక, నామాట వినుట మంచిది సుమో. ౧౩౭ 

శా, జాన్నా పోయెదవా ననుం గడచి? యేలా యింక నీతోడ? నెం 

శ్రే నేమించల నాడ జక్కెనిదిగో సీయంగమచ్చం బు నా 

చే నీలోననె రాజు రావలెం గద్యా వెక్కి.తు నీ కీలుకీల్, 

గాస్కీ యిందుల శేమి తాళ్ళు నుని కేల తెమ్ము తాటించుచున్ : 

టీక. ననుక్రా _ కడచి = నామాటనతికిమించ్చి పోయెదవా? (“కలచి” 

అనుపాఠమున. “నన్ను యీభ పెట్టి” = అనియర్ధము,) ఏలాయింకనీతోడజూ = ఇక 

నీతోచా కెందుకు! ఇదిగో, నీయంగమచ్చంబు = నీగుక్తు, ఎ౦ లేకా _ "నేమించలకో 

అఆఅడకా = చక్కగా నిశ్చయించుటళును _ వాదించుటకును, నావేకా చిక్కె_క౯ా = 

నాచేతికి దొరికినది. ఈలోననే = ఇంతలోనే, రాజురావలెగడ్యా (జాతీయము, 

ఆకడురాశా నే)నీకీలుకీల్ =నీపంతియవయవమును , చెక్కి ౦తుక్ర=ముక్క_లుముక్క_ లు 

చేయింతును, ' 

f “సిగ్గలిత ర్యా? *స్విరివారా.” 

కా, పా. “యూరో కయూరకికనెని పూ, ము, శయూరకి 

రంజు తాళం సా, 

_ పద్యమున “యూూరక _ మారక? అని పాసయమకము కావున “యూ 

రశ _ యూరకిక్క అనుపాఠములు గ్యాన్యాములు కావు- 
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క సాచెం బగ వాటి పలుకం 

గా రిచ్చల విటిగి లోవ గా భ్ఫాడక యా 

చ సు సదు: స భూరమణసుతుడు సద్దుణ. 

వోరుం. శేడట నిలిచి యిట్టులను బటుబుద్ధిక _ ౧౩౯ 

టీక. _$రీచ్చలకా = విశాకుచేత విటీగి జా దిటన్ర చెడి, సర్దుణహారుండు = 

శమంచి గుణములే హారములుగాగలవాడయిన, భూరమణసుకుండు _ = రాజ 

కుమారుడు _ సారంగధకుడు, 

గుణములను హారములు గా ఇెప్పవచ్చును* ఒక్కొ ప్రయోగము, 

సీ, “అణిమాది గుణవుణి హారమ్ములురమున 
హారంబుశా నిడంగోరువారు.' (నన్నె. కుమా.) 

ft కా. పొఅటనిలిచి? (అటనిలిచి? ఫూ. ము తంజ, పొ 

థ్రీ ఛ్రూ.టీ.=- శిచ్చలు విటిగి జ విస్మయములడ (౫, 

“కచ్చి యనగా 'నిశ్వేస్టకి గాని “విస్మయము” (ఆశ్చర్యము) కాదు, శే, ర, 

కర్త 'తీచ్ని యని అలఘుశేఫమతో పఠించి 'నిశ్వేస్టతి అనియే యర్థము ఇెప్పి 

నాడు, బౌంిణ్యమున; కర చ్చం Horror, terror, stupefaction. నిశ్నేష్ట తము. 

amo వితాకు, మా9ను పాటు” అనియున్నడి* రిచ్చకు, ఆశ్చర్య వును అర్థమున్నను - 

“ఆశ్చర్యము అడగుటచేతే ఫోన గాళ్లొడకపోవుటి భో కానుభవ విరుద్దము. 

కావున, పూ, టీ, సరియైనది కాదు. 

ధైర్యముచెడు _ అనునర్థమున రిచ్చలవిరుగు? అనుజాతీయము "నెల్లూరు 

మండలమున. వాడుకలోనున్న ది. “(విచ్నలవికిగి ఆని గురటూరు మండలమున వాడుక, ) 

నిచ్చలకా = వితాకుచేశ, విరిగి = టైర్యముభెడి అని సరియైనయర్ధము' 

కనిరుగుట = TO fail, to be defeated, counteracted.” (చెను. ) 
పూ, ట్రీ.“ మంచిగుణ మీ హారముగా గలవాడు. 

సారంగభరునికి గల మంచిగుణము ఒక్కుయేగాదు, ఎన్నో యున్నపి, 

మరీ పూ. టీ. కర్తలు గుణమే = హారముగా? అని యేకవచనముగా. చెప్పు 
టకు కారణమేమి! ఏమంటే! *సద్దుణహారః? అను సమానమున గుణశట్టమ హార 

కబ్దముకూడా ఏకవచననున నే కనబడుచున్న ౦దున, ఆగుణమును = హారమును, ఒక... 

కషాటియే అయ్యుండవ లెననీ' వారికేకఖై ౦తి. అందువల్ల వారు ఇంకచాల'తా వులతో 



సారంగధరుని నిగ్రహము ౨౫౭ 

కృ “తల్సీ నాపై నీకుం 

జెల్టునె కోపంబు? మదన శిత శర పాళీ 

ఛీ హాల్లక్ నిహతి వ్యథచేః 

డలడపడి వట్టిదాజు తగవా పూన౯ 1 ౧౪౦ 

టీక. ౬. మదన, ** వ్యథచేక. మదన = మన్మథునియొక్క , శిత జా వాడి 

ఈకప్పువేసీనారు. (చూ. ౧౫౨; ౧- ౮౭; 3౧౪౨.) ఈశప్పు వారి యితర టీకల 

లోను ఇరిగియున్న ది. ఒక్కుయు దాహరణము, 

“కీలాభ్ర, లోలజిహారుణ లో-చనంజగుచు6 

ఇ) లెడుఫణము భీకరముగా ముడిచి”? (గా. నాకి. పు. 206) 

“క్రీలా = జ్యాలనంటి, ఆభ = పి కాశళముకలదైన, లోల = చలించుచున్న 

జిహ్వా = నాలుక యును, అరుణలో దనము = ఎజ్జనికన్ను ను కలది.” అని చారిటీకం 

పొముకు నాలుకలురెండు. అది ద్విజివ్వాము. అన్ని జంకువులకువ లెనే దానికిని 

కన్ను లు రెండు. మరి టీ కాక రలు “చలించుచున్న నాలుకయును- ఎట్బని కన్నును కలది? 

అని ఆ పొముకు ఒక్క నాలుకను- జంటికంటిని చెప్పుటకు శరం మమా పాఠకులు 

పరిశీలింతురు గాక. 

4 శా. పాం కవాల్లీసక నిహాతి వ్యథ.” (ఇది పూ. ము. సా.) కశరపాళీ= 

బాణ సమావాముయొక్కు, వాల్లీసక = నటనముయొక్క_, నివాతిక్రొ=ా క లేర 

నైన, వ్యథకా = బాధచేక.’ అని పూ టీ 

“వాల్లీసకి మనగా కోలాటము. 

క్రీ కఆట యం౦చనంయగ నాట్యం బొప్పుం నోలాట 

మనంగ వాల్లీసకం బలరుచుండు* (ఆం. భా. 1__1800) 

(మండలేన తు యస్న ర్ట తం వాల్లీసక మితి స నస్, 

ఏక స్తకితు నేతాస్యా ద్దోప శ్ర్రీణాం యథా వారికి (శీ హీమచందు)డుం 

చాణములయొక్క.. కోలాటమనగా అర్థమేమి? అకోలాటముకొట్టుకేమి! 

ఫూ, టీ, వారు పూ ము. లోని అపపాఠముమిదనే ఆధారపడి అతుకని యర్థము 

షైస్పినారు, సరియైన పొళము తంజ, పీితులలోనున్న్నది. 
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IAF సారంగధర "చరితము (ఆ, 

యైన, శరసార్లీ = బాణజాలమయిన, హాల్లక = ఇంగ లువలయొక్క , ఖ నివాతి = 

డెబ్బవలని, వ్యథచే౯ = బాధచేత, కల్లడపడి = తకహతహనొంది, వట్టిదూజు = 

ఉ త్తనిందు పూనక్ తగవా = వహించుట తగునా!ీ 

తల్లీ కాము బాధకు తాళ లేక అకమముగా నన్న రికట్టి అడియాసలబే నెందు 

కల్లరిపొ లయ్యెదవు- నేను నీకు వశుడను కొను. ఈ యుద్యమమునుండి విరమింపుము- 

అని. తె 

మ. ఇఫు డీ వాడు భయంకరోక్తులకు జా టాల్ ‘కుక తి న 

ల్పపుసౌాఖ్యం బగు నీమనోరభము దీర్బం బూనిన లోకమం 

7 పూ, టీ.__“నిహతిక్షా = కొట్టుటచేక పైన? 

(ఇ) “నిహలివ్యథి అను సీద్దసమాసములోని కనిహతి' ని వేకుపరచి దుతాం 
గే 

రేముచేయుట తప్పు. (ఏ) “నిహతిక్రా? అను క్వితీయాంతేయాపమునకు.. 'కొట్టుటచే 
“నిని అని విశేవ ణార్భము వెప్పుటు సాహసము, '16) “నిహతి?... వ్యథ) అనివ్య స్త 

పదములుగా చెప్పుట చేత గణభంగము. కొవున సర్వవిధములను ఫూ. టి, దుష్ట్యముః 

* కా, పా, “దువృ౯ శ్రీ. కాగితపు (వాత ప్రతిలో ర్వి అనియున్న ది, 

ఆవాగిక తప్పని క్యామ్ర్రీగారు “వృజా అని సవరించినారు. సవరణ యును తప్పే, 
ఎట్లున గాకి వలపలగిలక (౯) చశేఫ చీవ్నాము. దానిని వకారమునకు వలపల 

( =పిమ్మట, నుంచి “వర్? అన్నివాసి *ర్వగ ఆని యుచ్చరించుట పాంత కాలపుపద్ధతి. 

అ పద్దతి సరియెనదికాదని ఈప్పకవి యిటు విమర్శించియు న్నా డు 

కే. “మొదల శేఫాకురంబు నాపిదప దాని 

జడ్డ యును గూర్చి యొకటి గాం జదువుకొనుచు. 

ముందు జడ్డయు చెసరేసమునకు బదులు 

ఈగిలుక లిఖియించియయు వచింకు రిలంగుముతులు" 

కుగువారిప్పతి.. పుటం రతి, 

fF “వావిళ్ల: పా, * చేర్చంబూనినక్షాల. మనోరథము తీరుట, తీర్చుట: 

_ కలదుగాని శేరుట, 'తేర్చుట, యుందును లేదు. కావున అపార మసాధువు, 

* గిలక విభజించియు లిఖింతు. రలఘుమతులు అని నూ, ని, పాఠము, 

(చూ గిలక 



౨.] సారంగభకుని నిగీవాము అనా 

దపశీ ర్తింబడి మోందం చెలి +యమబాభాసీకముం చెంది హీ 
Cn 

నస్రు ₹జాతిం దుడింబుటలగా వల ముం గాంతో పెక్కు వేలేండిల౯ా. 
కు య 

టీక. బాధా + అనీకము = భాథల సమూహము (అనేక భాధలు.) 

గీ. అ ట్లగుటకం™ు నిత విన వమ్ము మొకటి, 

జగతిలో? గీ రి వెలయంగాం దెగువమోజ 

నికు రాజున కింపు 4 స'ధిల్లంచేత ' 

కియ్యకొని యుండ 7 నటమిోంద సిశ్వరాజ్ఞ ౧౦౨ 

టీక. జగ తిలా, కీ రి వలయం గా౯ా = నారు మంచి పేక వచ్చునట్లు గా 

నీకుక్రా- రాజునరుజ్లా ఇంపు- సంధిల్లంజే శేకుకా = వన్నె వాస్సీ కలుగ జేయుటకు, 

తెగువమో అకా పమ్యాకోనియుంది క డా ఎన్ని కస్ట ములువచ్చి నను రానిమ్మని. సాహా 

సీంచి, నిశ్చయము చ్రేసీకొనియుంకే, అటమింద నీళ్వ రాజ్ఞ = వెన భగవంతం 

డెట్టుచే సినను సేం 

ఉ. కావక రాజు చితము వకావక "లె తెగనజూమనట్టు లొ 

హో! విపరీత మైనపలు కాడెద నంటివి, ముక “వినాశకా 
పాజతోరాండాలాలినాతువంచూ తారకా. 

సచే గాని క్క ముజా చెందుటి యన గా నేమో? (ఫూ టీ. లేదు ) అది యట్లుండ గౌ 

“బాధక్రా? అనుపాఠకమున యతిభ్రింశముకూడా ఉన్నది, పాపము! శా్ర్రిగారు 

గుర్తింప లేకపోయి నారు. (చూ. ౧-౫౨) వూ, ము* నను, మద, తంజ. పికుఅతోను 

(బాధా నీకముక జెంది అని చక్క_నిపొఠమున్న ది. 

+ కా, పొం యోనిళ 2 ఫూ ము. నను, మద, తంజ: వాత పతుల 

లోనుగూడా, 6హీనపుజాతిందుది అను పాఠ మేయాన్నది. మూలమునను *జముని, 

దూళతలవే న్ెచ్చి తుదివచ్చి భన, జాతీ. బుట్టుటకం కె జగములో,” (నవనాధ. 

ప్ర. 51) అనియేయున్న ది, | 

కా, పొ. సంధిల్లువేంతకు.) ((సంధిల్లంజేతేకు అని ఫొ. ము సా 

“జతి ఇంపును “సంధిల్లంజే యునది? కావలె గాని *సంధిల్లు”నది యగు ముట్లు * 

“సంధిల్లు” అ. కి. (యా, శే. ర్భ 

f[శా.పొ, = ఆటుమోంద,? ((అటమోది సౌధుహూపము. చూ. 9౮3.) 



9౬ ర సారంగధర చరితము fe. 

లే విపరీతబుద్ధి యని లెస్స బయల్పడం జెప్పినాలె కా 

*నీ విధి యాడువిూ యనగ నీవిధి నాడెను సుమ్ము ఛామిసీ.౧౮౩ 

టీక. కానక = మన్ని౦పక, “తెగ జూచునట్లు = నన్ను = చంపునట్టు, 
వినాళ కాలే విపరీతబుద్ధిః = వెడిఫోవు కాలానికి చెడ్డబుస్థపు(ట్టును,] అని, ఇెప్పినా'ె 

కౌ = ెద్దలువెన్పియే యున్నారుగదా! నీవిధి = నీ పా9ిరస్టాక ర్మము. ఆడుమో- 

అనలా = ఆడవలసిన దని ే9రించుట చేతు ఈవిధికబ్రా= ఈవిధముగా, ఆడెదు = 

పలుకుచున్నావు, (ఇక్కడ అకుట యనగా మాటలాడుట యనియు, 'వేసాలు 

పడుట యనియు, శెండర్థములు. ) 

క. సీకపటోక్తు లె పట్టి మ 

పీ-కాంతుం డలి” నేని యూ థాకుణి య 

య్యా కాశే వాణి యెబుంగశె!? . 

సీ కా కొల తోడుతోడనే సిద్ధించు౯,' ౧౦ 

టీక పట్టి = ఆధారముగా గైకొని (= నమ్మి). ఆకొల = ఆపాపము, 

తోడుతోడనే = వెంటనే, నీకుకా, సిద్ధించుకా = ప్రతిఫలమును ముట్ట జెప్పును, 

గ. అని పలికి, పోయి వచ్చెద ననుచుం జక్క 

దన నగరి కేగి యువరాజు తగివరీతి 

దొరల భృత్యుల సఖుల నందొఅను బనిచి 

=“ తుందుడుకు డెందమున జాల సందడింప. ౧౮౪A 

టీక.__దోరలను = సామంతులను, అందొజను = అందరిని, తుందుడుకు = 

కలత పాటు, సందడింపకా = ఆతిశయింపగా. 

సీ పట్టు పాటు మటంచు. బారావతంబును 

వెకలినె నేనేల విడువం బోతి? 

విడువమా యిన్నాళ్లు విడిచిన[నది పోయి 

యమీటికిం జితాంగియింట వలె 

*ఈపాదమున యతి విచార్యము, fసాశాం, = ే డేది 



9.] సారంగధరుని నిగోహము ౨౬గి 

వ్యోలిన నది య శై వజదం బోనిమ్మాని 

యూరక యేమిటి కుడ నెతింి 
9 జనన్రుమై నుండక పినతల్లి యని పోవ 

'చెడుగుణం బాముకుం బొడవునేల? 

గ. ఫొడమం బో యిది బుద్ధిగా దుడుగు మనిన 

మాన కిటువలెం జెల్లునే మచ్చరింపం 

గారణం బిన్నిటికి నలపారువమె క 
యయ 

దా! య చెక్కడం దాయపురమాయె *నాకు! ౧౮౬ 

టీక, పట్టు - పాజు ముటంచుకా = (ఇది జాతీయము) భారు బూరు 

నుని వెకల్నినె = తెలివిమాలినవాడనై. అై వజదంబోనిమ్మని = పో కేపోయె 
లెమ్మని, నాక్కు అదిక ఆ పొడుపావురము,  ఎక్క_డదాప్రురమాయెక్రా = 

ఎక్కడ తటస్థించెనురా- భగవంతుడా అని విసుగును తెలుప్రమాట.__ 

“యీ మొగుడు నాశకెక్కడ డాపరమైనాడు* How was 1 80 unhappy, 
as to have this husband? = తటస్థృమైని” (చాను) 

క, మూయ నెటులెన మిాదట 

నాయనుబాఫలను బడుట యది నిశ్చయ మే; 

మాయ నెటులైన మొదట 

నా యమభబాధలను బకుట యది తప్పెం గదా, ౧౪౭ 

టీక... మాయక్రా = కల్గియొక్క_ కపటకృత్యముబేత, మి(దటక్రా= నేడో 
శేపో; ఆయమ-బాధలను = ఆయమ్మ - చితాంగి పెట్టుబాధలను, పడుతు = 

అనుభవించుట, అది నిశ్చయ మే, కాని, (మాయజక్రా = నురణ్లింపగా, మీ(దటక్రా = 

* పాళాం*దనకు 

పూ టీ._ఓమౌయకా ౩ కపటమువేత?” 

పూ, టీ* వాస కెండు మాయలు) ను విశేవ్యుములే యనుకొన్నారు. ఈ 

మాయ కిగియగాని విశేవ్యుమ కాదు. మాయు = నశించు, (చూ* క, ర.) “పరి 

నీనుచ్నమాయా!' ఆని లోకమున సాధారణమయిన తిట్టు, 



తజ కి సారంగధర చరితము [ఆ. 

పిమ్మట, ఆయమభబాధలనుపడుట = [క ముఘునివలని బాధలనుపడుటి= తప్పిన 

గదా! 

గ్ అసి ప,మోడించు, నును రను, నలక గుందుం 

గుడిచి కూర్చుండి తన చేసికొనిన నేర 

మికి వగచుం బౌన్పుపై వ్రాలు, మిన్ను విణిగి 

పెం బడినరీతి *వివ్వెఅపాటు నొందు, ౧౪౮ 

టీక,._.పి)మాదెంచుకా = (యమునివలని బాధలుతప్పినవిగ దాయని) సం 

తోపించును, ఉఊసురనుకా = (రల్లివలని బాధలు తప్పవుగచాయని) దుఃఖించును, 

అల(తక్రా కుందుకా = మనోవ్యధ చేత వాధపడును,--- నివ్వెజపాటునొందుకా = 

నిక్చేష్టుడగును. 

క, మదనవతికిం గోక చేపడి 

నది మొవలుగ( గుట్టు పాటి యడం గుమారుం 

జెదగోనం “జీర చిక్కిన 

యది మొవలుగ బిడ్డకుట్టు'లను కేక్పడంగళా : ౧ర౯ 

టీక. $ వీరచిక్కినయది మొదలుగక్రా = గర్భమయినది “నెందలుకొని 

బిడ్డకుట్టులు = ప్రసవవేదన, అనుట = అని లోకమున సామెత గాననుట్క ఏర్పడ. 

క. “వేయి ఫొలుపతిన దీవియ 

మాయుకరణిం గర్మశుద్ధి మల (గిన హీన 

త్యాయ_కేంబై తానును 

మాయును దైవానుకూల్యమహీమ మహీకా? (థౌ.ఆను: 1.189,) 

+ వూ. టీ.“ యమబాధలక = యమునియొక్క. శ్రమలను”. 

నరకమున గలుగునవి యమునివలని శమలుగాని యమునియొక్క శనుల 

కావు, యముని యొక్క_శ నులు యము డనుభవించవలసీన జే గాశి సారంగధర 

డనుభవించుటకు వీలులేదు. 

* కా పా--గనివ్వెరపాటు 

. కన్నివ్వైజల్లోని శేఫ మలఘువు గాని లఘువుకాదు. (చూ, కే. శ 

వూ టీ...*వీర...లనుట =. భూలయినది మొదలు 'వేవిళ్ళు అనుట 
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గల్లా = నిజమేకాగా, కుమారుండుజ సారంగ ధుడు, మదవతికిజ్రాణ=[యావనమదము 

కలదియైన) చితాంంగికి, కోకచేపడినడి మొదలుగ క్రా'= తేన యుత్తేకీయము. చిక్కిన 
దాదిగా, (కుట్టు పాలి = కలతయేర్పడ్కి బేదలోనక్లా = చీ త్రమున, అఆడేలుకొ = 
భయపడ దొడ”ను. 

| చీరచిక్కినది మొదలు బిడ్డనొప్పులు, అనిసా పెక, కత బజేక చింత*యని ఆ 
సామెతకు లక్యార్థము. (చీోచిక్కు_టయ నగా గర్భమశుట్య గర్భమయిన పదినెల 

లక గాని బిడ్డనొప్పులురావు అట్టి నొప్పులను, నెలతస్పిననాటినుండియే భావించుట= 

త దేక చింత, పీక్చకమున, చితాగింగిజేతికి నిజముగా చీరయే (ఉత్తరీయము) 

చిక్కు_ట, అదిమొదలుకొని (సారంగుని మనసున) కుట్టుకలుగుట్క ద్వార్శా ఆ 

సామెతకు వాచ్యార్గము కలుగ జెప్పుట చమత్క్మా_రము* 

“వీరచిక్యుటి నిఘుంటువులలో లేము గాని కొవ్యములలోనున్న ది,- 

చ, “కులమణియైన య్నెలకకుకొ మసలెకానెల, చీరచిక్కె.” (రామా. 8-9) 

ఫం “నెల మసలెం జీరచిక్కె_ నెలంతకు నధిపా* (భగ, 8.498.) 

బిడ్డ కోట్టులను వేవిళ్ళనుకొనుట గొప్ప పిమాదము._ బిడ్డకుట్టు క (ప్రస 

వచేదన, అమనస్యము. వేవిళ్ళు = భక్నణవస్తు వాంఛాతిశయరూప గర్భలక్నుణవిశే 

పము,” (శ రృ 

“బిడ్డకుట్టు — The pains of parturition. వేవిళ్ళు _ The long- 

ing, laziness, and other affections of a pregnant woman “ 
గక్భిణీ శ్రీ యొక్క_ వాంత్యాది వికారములు” (బౌగిను,) 

oe లే మెరుగురా బిడ్డనొప్పిి (కుట్టు) అని లోకమునసా మెతే, 

=. “కీలెటుగక ఉతమ విధి 

కకూళీయి గొడాలు విద్దకుస్పై మెటు(గుక్లాం (వజ 8-126) 

సీ. కగాడాం లెలుంగు నే బిడ్డకుట్రనుట మా 

న్చింపవా వంధ్యకు నిసువొసంగి. (రాజ. విజి 1-86.) 

చ. “చెలువకు బిడ్డకుట్టు విల సిల్ల భిల్ల ప్రరంధు లంకలో, 

బిలువ'రె మంత్రసాని (కాళ, మా. క్ష?) 

వూ? టీ.__“కుట్టు = వేదన, పాటి = వ్యాపించి? 

“కుట్టునాబు’ కియాాని కుట్టు వేరు, పొటు” వేరు కొదు. గడుసువాబు, 

ముద్దుపాటు, తెల్లవాటు, పండంబాంజు, మొదలగు కి ్పియలలోని “పొయను 

చేరుపరచి యర్థము వాయుట సంప్రదాయము కాదు, 



౨౬౦ సారంగధర చరిత్రము [ఆ. 

గీ. అంతం జితా9ంగి మదనబాణాగ్ని వేలి 
హృస్తగత మైనసొమ్బు పో నాడుకొన్న 

కరణిం బరితాప మంది యేసరణి నైనం 

జెటుతు సారంగధరు, నింక సిద్ద మనుచు. ౧౫౦ 

టీక. మదన బాణాగ్నిక౯ా = మన్మభునిభాణముల వేడికి, జేయ జ ధేపీ౦ 

చి. వాస్త. కేరణికా = చేతికి చిక్కి నసొమ్మును పోగొట్టుకొన్నట్లు పరితాపమంది, 
సరణినైనకా = ఏవిధముననైనను - వెటుతుడ్లా = చెడగొట్టుదును (బాధలు యెలా 

9 pan 

hay 

ef 

సీ, పాయని యపకీ రి పొపించుం దన కన్న 
పోలిక నలనిమైల గట్టి, 

తు చూపం బాసి నందజలోనం దన కన్న 

వనైవడి వా సెనకేట్టు కట్టి, 

తనుం దోయును రగాధ 1 ree నిట్లు 

లనుభాతి మూలయింటను వసించి, 

తనదేహా మిటులం జిందణ లౌ న నెడురీకిం 

గులుకుగుబ్బలు వాండిగోళ్ళ వచ్చి, 

నం యెంతపా పాత్సురా లని *యిటులనింక 

బ్రహ శ్ర నిజఫాలఫలకాక్షరములు గట్టి 

వెట్లునన్నట్లు కసూరిపట్లు వెట్టి 
A) ౧౧ అంజలీ రి A) | 

సొటసొటలు వోవు విన్ననె సొంపు దతిగి. ౧౫౫ 

టీక... అపకీర్తి = చెడ్డ పేరు నల్లని మైల = నల్ల గామాసినగుడ్డ; (అపకీర్తి 
నలుపని క సిసముయముఃా “కుక్లత్య్వం శ్ర రిహాసాద్య, కార్ట్యం దు షీ ఫ్రీ క్యఘాదిను.! క్ర 

కలు) వాెనకట్టు = తీలమూయగ ట్లు నట్టికట్టు; అహ ఫఘనకూపమునకొ = 

[శాం పా-_కదుకుగ దాఘన. * ౨.2 “యింకమోంద 

ఫో ె ట్టునటులి 



౨.) సారంగధరుని నిగోవాము ౨౬౫ 

మిక్కి లి లోతయిన పెద్ద నర రకకూ పములో; వాండినోళ్ళక్లా, విచ్చి = చీల్చుకొన్ని 

బ్రహ్మా, ఇది దమెంతే సా పా=త్ము రాలు రా, అని ఫెవింది, నిజ౯ చితాంగియొక్ళ.. ? 

ఫాలఫలక = నొసలనెడి పలకెమోగి, అక్షరములు సట్టి పెట్టునన్నట్లు = తుడిచి 

చేయునన్న విధముగా, కస్తూరి పట్టుపెట్టి = కస్తూరితో నల్లగా పట్టువేసీకొని, 

(ఆచితాాంగ) వీన్న నె = వెల వెలపోయి, సౌంప్రు తేలిన = సాగసవెడి, సొ 

సౌటలుపోవుకా = చిడిముడి పడుచుం డేను. 

చితాంగ సారంగధరునిమోద నేరముమోపుటకు గా సౌాహసకృత్యమ. ఈ 

చేసికొని _ వికృకప్రు వేవమువేసికొ నె ననియు ఆవేశము దాని భవిమ్యద్దశకు 

నూచకముగా నుండెననియు తాః 

గట్టిపెట్టు" కొయ్య పలకలమిద తేసిబలపములతో వాయు కాలనున, 

ఆ యత్నరములను తుడుపవలసివచ్చినప్పూడు బొగ్గుపొడి ఆకుపసకు, కలిపి ఆపలకవైని 

ప్రూశెడివారు. ఆపనికి “గట్రించుటి గట్లిపెట్టుటి అనిపేరు. (శ. ర.లో లేదు) 

4గట్టించు = to rub out what is written (ona plank which is 

used in Hindu schools like a slate.”) (బాను) 

ఊ. “దేవి, తమోమషీరనము తేటపొసంగ (గ “గట్టికెట్టి యం 

కావలి వాం యాం గాందొడంగె నంబర సంపుటి కాంత రంబునక్రా 

ఖూావిలు కొని కార్యగుణముల్- వారిణాంకుండు; ము త్తి నుంబులం 

దావడముల్ శఖచించిన విధంబున, రుక్ ఖటి కా ముఖంబులకొ,ో 

(శృం: నై. 8.170.) 

క, ర క్రిగల చలులయెడ నా 

ఫక్తియు సూక్తి క్రీయును లేక జాలి విరాళికా 

ముకాహార మనొహార 

ముకాహార యయి కో)/ధమున సౌధమునక. ౧౫౨౩ 

శిగుంటూర మండలమున శట్టించుటి యందురు. 

శ “రచించినియని శా. పాం సరికాదు,- “ఖచించిని అని పూ ము పా.; 

శ్ర. ర, bos 

ఉప9బలమై యంధ హల బలిసీయుండ 6 

దారకంబులు కొంతినెంతయును బెరస్స 

నీలిపుట్టంబు. బజచి వై నిలిపీనట్టి 

వలుందముక్తాఫలముల ) శావళేము లట్లు, 2 (ఫీమ, 2-386.) 
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౨౬౬ సారంగధర చరితము [ఆ, 

టీక.__ర క్రిగల చెలలయెడకా = అనురాగముగల ెలికత్తైల వివ యమున, 
ఆసక్టియుక్రాణా పీ)తియు, నూ _క్టియుక్రా = వారితో మంచి మాటలాడుట యును, 
లేక, (చితా9ంగి) జాలిక = విచారముశేతేను విరాళిక్రా = విరహతాపముబేతను 

[ముక్త - ఆవార . మనోహర ముకాహార _ అయి, ముక్త = వదలి పెట్టబడిన, 

ఆహార = భ్రోజమున్సు మనోహర ౬ ముక్వాహార = ఇంపైన ముత్యాలహారములును, 

కలదిరము, (ఆహారమును. హారములనుగూ డా త్యజించి అన్నమాట. )కే ) ధభమునక్రా= 

క ఫౌధమునకొ ౬ (ఆల్లీయుండే గా- అని అవతలికి అన్వయము.) 
తా౦ంగి విరహతాపము చేతను కోసావేశముచేకను. వెలులత్. పలుకుట 

మాని, హారములు తీసీవేసి, తుదకు ఆహోగమునుకూశా మానుకొని, అలకతో 

నుం డేనని తా 

— రాజు చితాంగ్నికై విరాళిగొనుట. --- 

జంత యిటులల్లీయుండ, రా జంత నచట 

కన్చిచైంత షన ఏంబు సరసి కొంత 

మగని కందిచ్చు! కేకిచే ను గని తనదు 

7ముండిరెడం దగు అ యం దుండి యపుడు. ౧౫౩ 

టీక __జంత = గయ్యాళి (యైన చితా9ంగి) ఇటులు = శఈరీతి గా, అర్షి 

యుండక్షా, రాజు . అంతేక్కా ఆచటడక్రా = ఆరణ్యమున, సరసి చెంకకా = కొల) 

యొడ్డున) నిసాగంబుళకా = తామరతూటి చివరభాగమున్ను *సరసి = చక్క. 

పరలి (= శుభ్రపరిచి) మగనికి _ అందిచ్చు = నమగపక్నీ రం 
one meee 

f వ్రూ. టీ.ల_ముక్త = విడువయిడిన = ఆహార = భ్థు క్రికలది. మనోవార = 

మనోజ్ఞమైన- ముక్రాహార = ముత్యాలహారము కలది.” 

విరవాతాపముశిత అనోరము నే మోనుకొన్న చితాంంగి ముత్యాలహారమును 

ధరించినదనుట 'స్వ భౌవవిరుద్ధము.  *ముక్తాహారి - “మనోవార ముక్తాహారి అని 

భిన్న సమా సములనుకిొనుట పొరపాటు, 

“మనోజ్ఞ మెన ముత్యాబహానము _ ఒక్క కే కలిగియుండి ననుటయును 

పొారపాపే, సమాస్థమకునిని హార శబ్ద మేకనచనమున నుండియు బహువదనా 
కము నిచ్చుచుండును! (చూ. ౧౩౯ కంద “సద్దుణహారుండు.) 

+ షాశాం,-'దుండి వెడ తగు లెంచె నందుండి 

స 



౨] రొజు చితాాంగిశై విశాళినొనుట కిక డ 

క్రోకి = చకిరివాకి మొక్కు, _ పేగిమగని. తనదు దుండియెడజ్లా = తశులువ్వచి ౯ 

తీనఫార్యను తలచుకొని, . 

“దుండి= దొరసాని” (శ, ర) “అవ్యోళ దుండీ! ఆఅవ్వోయవ్వు'- (వీళభది 
వీజమి నాటకము! 

ఉ. శేలుం జొకాటపుం దలిరు, జేశముదాళ్ళులు, కౌనుదిలా శే 

నూలును, జన్ను మొగ్గలు, గనుందెలిదమ్నులు, చమూవిలే నసయు౨, 

వ ఫ్ బిసము, ల్లని యవ్విలాస పాం 

వాలు చే లై "మం బడిని న ae | మ... మదిలో దలంచుదు౯ 

టీక, __ అవ్విలాస పాంచొాలుండు = విలాసముగల - పాంచాలజాతీ 

ప్రుకుషముడనయిన ఆరాజననేందుడు, (పుముమజూాతులు నాలుకు. భబదు)డు; లి భ్ 

దత్తుడు; కూచిమారుడు పొంచాలు ను) శేలు చొకాటపుందలికు = హస్త 

ములవంటి సొనవ్వైన పల్లవములు, కేశమదాళులు = కఘులవంటి గండు 

తుమ్మెదలు కొను తీగ లేనూలు = నడుమువ౦టి (సన్న నైన) తీశెయున్సు 

చన్ను మొ్య్జూలు = శ్ర్యదములనంటి తామర మొగ్దలఃను, కనుం దెలిదమ్ములు 

కన్నులవంటి “తెల్ల తామరఫూలున్కు మోవి శనుల అధరమువలె మధుర 

శర కర్త “సరసు = సరదు = సమభాగముగా పంచు అని యగ్గమయు 

చెప్పి, జూందుకీ పద్యుమునే యుదాహరించినాడు, కాని ఆడి సరియైన యద్ధయు 

కాదు. సమభెగముగాపంచిన వీమ్మట “కొంత యిచ్చు చేలశి శుభ్రపరచి = 

అందులో కొంత యిచ్చెననుట యుచితము కాదా. జాను, “సరసుటం సరదుట- 

To make even; level. To arrange. సమముచేసుట.”” అనియే చెప్పినాడు. 

కానన “సరసి = సరడి = సమభాగనముగాపంచి' అనుట సరీకొదు. 

ఫూ టీ కర్తలు శ, ర లోని *సరదు చే అందుకొని దానిని ఊకార 
మధ్యము కొవించి - *కొనిని చేర్చి *సస్థకొని” అన్నారు. పొరపాటు. నరసి = 

సర్ది, గాని “నర్టకొని కాదు. “నరు “సర్దుకొను” అను క్రియల కర్థమున "సెంత్రో 

భ్లేదమున్న ది. క్రియా ప్రలంబు క_ర్ట్ఫ గామి యగునప్పుడే గాని (కొను? ముఖ్య ధాతువువ 
కనుపియు కము కాదు. (చూ. బాల, [క్రి 58) ఫూ, టీ, కర్తలు బొణ్యమును 

చూచియున్నను స. సష్టకొనుల "భేదము తెలిసీ యుండెడి దే. అండిట్లున్న ది. 

౪ సగ్రదుట, వాసల అను కేకు నలుగురికి సమముగా పంచి పెట్టుట, సకుదు 

కొనుట- చాలీచాలకవుండే దాన్ని. తేలాకొంచెము తీసుకొనుట, వారిలో చాకు సర 

కొన్నాగు,”? 



౨2౮ సారంగధర చరితిము [అ 

శుయిన మకరందమున్సు జాలా అగు నవ్వులేటయుకా = జాలువారు నవ్వువంటి 

ప్రసన్న ఠయు (=స్వచ్చక) భుజాబిసముల్ = బుజములవం౦టి తామరతూడులును, 

కని = జూచ్చి “ప్రమక్రా, పద్మినికొ = సరస్సును, :నిజపీ) య౬గాక్లా = తనపీ్శయు 

రాలయిన చితౌింగిగా, మదిలోక్షా- తెలంచుచుక్రా = అనుకొనుచు. 

చితాంంగియొక్క శేలు చిగుకాకువం౦టిదనియు, శేళములు గండుతు మెదల 

వంటివనియు, కౌను తీగవంటిదనియు, చనులు మోగ్గలవ౦టివనిళు, కనులు తెలి 

దమ్ములవంటివని యు, మోవి తే సెనంటిదని ము, నవ్వు శేటనీ టివంటిదనియు, బుజ 

ములు తూడలవంటివనియ్కు ఆమె పద్మినీజూతి (శ్రీ యనియు, వ్యంగ్యము. 

చ. *దళ్ల మగుతమ్మిపూంగ్ లనితావిసెకల్ గవి యంగ ముంగలళ౯, 

జిలుకలు గోయిలల్ చెన్టలు చిందజివందటిసీయ సూ శెల౯, 

వాలయసమిోరము౯ వెనుకమర్లున నుల్కి_పడం బయింబడక, 

గళవళ మండి చుట్టుకొ నె గంతునిమంది యటంచు నాత్ర లో 

టీక. మంగలక్రా = ముందువైఫున దళ... సెకల్ = తామరకొలనిలోని 

దట్టమయిన సువాసనల వేడి. కవియంగక్షా = ఆపవరింపగా, నూరిలక్రా = పార్వ 

ములయందు, చిలుకలు, == సేయజ్లా = చిలుకలును, కో వెలలును చెవులు చిల్లులు 

పడునట్లు కూయగా, వెనుకమర్టునకా = వెనుకపక్క_న, ఉల్కిపడకా = జడిసి 

యెగిరిపడునట్లు, మలయ 'సమిరము, పయింబడంగ్యా కళవళ మంది (రాజు) తక్షపిక 

లః, కంతునికమం౦ది = మన్మథుని సేన = (కమలములతావ్సి చిలుకలు కోయిలలు, 

నులయమారుకము - వుదనునిసైన్యమే) చుట్టుకొ నెను. 

ఉ. అక్కట యేమి సేయుదు రయంబున నిప్పుడె పోదు నంటినా 

మిక్కిలి దూర దేశము) సమిపమెః మాళవభూమిమండలం 

'జెక్కడ! దండకావన మిదెక్క_డ? చక్కనిముద్దుగును శ్రి నా 

చక్కెర భామ జాడ కీట సెంపలోం జాలనియోగవేదనన్. ౧౫౬ 

వ. అని యత్యంత సంతాపంబున నాంవోళించుచు. ౧౫౭ 
టీక. అందోళించుచుకా = ఉరియాడుచు, 

* పాశాం._ “దళీముగి 

4 శా హాయ గకదియంగి ((కావి దికల్ణలయంగి సూ ము; (సికలొకిపీ 
యంగ) తేంజి*సా.) “ 



౨.] శాజు చితాాంగికై విరాళినొనుట CI 

క, రాజత విభ్ళమ లవ కల 

నాజ్తే సుక మానవాంగనకా జితా )ంగికా 

'లేజవ్వని యదిలో నిడి 

రా జవ్వునిలోప పలక విరాళిం |గాగాన్. ౧౫౮ 

టీక. రాజిత = పీకాశించుచున్న, విధము = విలాసముయొక్క_ , 

లవ = లేశమురొబుక్కు, కలనా = కలిమిచేత, (విఛ్యియమలవముబేతనేయనుట) జితజ 

జయింపబడ్డ, సురమానవాంగనకొ = జేవ కాంతలు = మనువ్యు'కొంతేలును గలదియు, 

లే జవ్వనియు, చెన, చితాంంగిని, మదిలోకాఇడి = మనసునతలచి, రాజు, అవ్వని 

లోనజొ = ఆ ముడవిలో, విరాళికా = వియోగ తాపమువేత్స (కొ "గజా = తపిం 

చెను 

విలాసలేశీముచేక మానవా౦గనలేకొక జేవాంగనలనుగూ డా జయించిన 

తన పీీయురాలిని తలచుకొని రాజు ఏియోగ చేదనను పొందెను, అని తౌ, 

గీ, అట పరావనిభృన్నాళి ఘుటితపానుం 

డెన చ కేశ్వరుండు సహాసికఠుయ 
రు ౮ 

రామపిశిఖాగ్ని లేజసు స్ఫురణ హారింప 

వ్యాలె నన వాిలెం జరమాంబురాశిలోన, ౧౫౯ 

* ఈపద్యమున సూర్యా స్తమ యము అభేడా ధ్యవసాయము గా కార్తవీర్యా 

ద్టనా స్త్రమయముతో పోల్బబడినది' 

ట్రీక.+ అట = తర్వాత, పర అవనిభృ్ళత్ = శతు9రాజులయొక్క, మౌళి = 

శిరస్సులయందు ఘటిత = కూర్చబడిన (= ఆంచబడిన) పాదుండు = పాదములు 

కలవాడును, చశే)శ్వరుండు = భూమండలమున కధిపతియు నైన, సవాస్ఫకకయడుణు 

* పూ. టీ. కర్తల, “ఈ పద్యములో కా ర్తవీర్యాక్థునునియందు నూర్యత్వా 
రోపణముబేసి 'అభేదాధ్యవసా యముగా ఇప్సంబడియున్న ది? అన్నారు, 

పికృతమున వర్ణ్యము నూర్యా సమయము. కా_ర్రవీర్య్యాజ్డను ని కథ శ్లేషసా 

మగ్యముచేత ఉపమానముగా చెప్పబడినది. అంతేగాని, కా రవీ ర్యార్టునునియందు 
సూర్యత్వ మాోపిఠప బడ లేదు. 

4 పూ, టీ, (అటు 4 అ= అమే) 
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(జేయి చేతులు కలవాడు) కా ర్హవీర్యాష్థనుడు, రావు = పరశు రాముని యొక్క, 

విశిఖాన్ని = బాణవహ్నీ, కేజ్య స్ఫురణక్రా ఆ కన-పరా'కిమ  విజృంభణమును ,- 

(అధికేసావమానాజేః  పియు కస్య పశేణయత్, సాణాళ్యయే ప్యవస్థానం 

త్ల్తేజ సృము దావృాతమి_) సారింపక్షా = అణగి౦ంప గా (వా లెక జ పడేను 

అన్నట్లుగా, 
|| అటు = కట్టు, అపర అవనిభ్భృత్. పడవముటికొండ యొక్క. , మాళి= చెత్త 

మున, ఫటిత = ఊంచబడిన, సొదుండు = కిరణములుగల వాడును చ| కేశ్వ్ళరుంగు ౬ 

చకివాకములకో పిభువు నైన, సహ్మ పకగుండు = ( వేయి కిరణమలుగలవాడు) సూ 

రకు, *రొము= మనోజ్ఞములై న, వి శిఖ= అ ేకజ్య్వాలలుకల - అన్ని, (ఇిఖావా 
సీసా షః కా. 

అక్క_ర లేని అవధారణార్థకమును చేర్చి “అను అనుటలో సారస్య మేమా 
కనబడలేదు. వారలా మాచ్చుటకు కారణమేమనగా$ వారిదృస్టిలో “అటి _ ఎట 

ల్యు అక్కడ - ఎక్క_డలు ద్రుత ప్రక్ళతిక్రములు. __ 

క. “మృగ శిశువుల సరింబెడుంగు నాటవిశియెటక క... (శాకోం. 8-52) 

భుజం. కబ్బ వాత్ఫొటికీట్లుం డహీ ద్వేషి యేడకా 

'సహంబొప్పు నీశుద్ధసత్త్వాక్కుండేడకా.' (నాగా ఫు 40) 

కోని, “నో పు స్తకమెటజ్లా!) -- “మౌ పిల్ల వాడెక్క_డక్రా? అనుట సంపదా 

యము కొదు. | 

కావున “ఆటక్రా = పరావనిభృత్ ౫ = అట బరావనిభ్ళత్ , కావలసీ 

వచ్చును, అప్పుడు . “అపరావనిఛృత్ ౫ అను అ ర్భాంతీరమున సవ కోశము లేక పో 

వును. అందువలన వాగలామార్చు చేయవలసివచ్చినది. కాని నిజానికి “అటి కళే 

గాని దు్రత పకృతికము కాదు. భారతాది పా-వీన కావ్యములలో అట = ఇట = 

ఇఎటలు కళలుగానే (ప్రయు క్రములైయున్న వి. ఆసలు చేమకూర కవివుతేమున “అట? 
కళ గాని దుక! పకృతికయుగాదు._ సీ. “అటకలియిడేలెస్స - అటకలికియొకర్తు”. 

(చూ, పద్య. ౧౯౩) కొవున “అట = అప రావనిభృత్ ; అటు - అపరావనిఖృళ్ అను 

విభాగమే కవి యుగ్జేశించినడి. 

వరాహా, టీ, వాక బతిళో (అట =. అమిదటను, పరావనిభృత్ ' 

అని సరి శాశేయున్నది. అది తప్పనుకొని కాకి గారు సారీతిగామార్సి నారు. 

* వూ టీ “రామ = మ్లూండైను. విశ్లిఖ = నగొప్పజ్వాలలుగలిగిన, 
బన్ని. 



+] రాజుచ్చితాంగైై వికాఖిగోనుట ౨౭౧ 

నాళుశుకుణీః - అమ.) తేజః స్ఫుకణక్రా ఇ త్రేక్ష పకాళవ్యా ప్పిన, హరింపక్షా= (గ 
జాజుల 

పాంపగా, చరమ అంబురాళిలోక్రా = పడమటి సముద్రములో, వా) అకా నూ 

పడెను _ (౯అఈమించెనుం) 

శతురిరాజులచే మొక్క బడిన పాదములు కలవాడును, భూమండలాధిపతి 

యునెన కాగ్రవీర్యా కనుకు పరశురాముని జాణముల దెబ్బకు తన పరాక్రమమును 

కేలుఫోయి రణరంగమున పడిపోయి నవిధభయు గా,పడమటికొండ నెల్తేమున నెలకొన్న 

క్రగణములుకల వాడును, చక) వాకములకు పుభువునైన సూర్యుడు, అన్నిచే తన 

తేజమును కోలుఖోయి, పవమటి సముద్రమున పడెను. 

దినాంతీమున  నూర్యుని తేజస్సు అన్నియందు ప్రవేశించును. అందుకు “ఆడి 
తో వాస్తమయన్నన్ని మను పవిశతి అన్నింవా వాదిక్య సాయం ప్రవిశేతి'_ తను 

శతి ప్రమాణము, 

ము. తేసి ముందేహులతోడం బోరి యిరు డంతక్రా ఫ్ తక పర, న్ 

న - | నగా న్ న న్. ల్ పి _న్రకుబాభ్ళ శైలే వెన్క. కోని మిత్ర అమ కృప్కనా 

హముగా (భోరె ననంగం జిక్కి యలదెక్న3 ణి కాస్పింపకుం 
శై Fag, ee 

డ మొగసులా మలు వన్నె నాం దనరెఃజూడక్లా {సంజ కొంజీశటుల్ : 

అన్ని కిగల జ్వాలలు “మూడే” అనుటకు పీమాణము మృగ్యము, “విశిఖు” 

శ్వుములోని “వి అనే కర్గకము* 

1. పా. పోశెననంగ జిక్కి, యల, వారు భి "వించిన యర మే వెలా 

మనకు తెలియదు, 

f శా పా “సంజ కెంజీశటుల్” (= “సాయం కాలముయొక్క_ యెజ్ణ 

చీశటులు” - అని, వూ, టీ.) 

ఎజ్టని చీకటులు పృకృతిలోేలేవ్ర. చీకటి యొకు పన్న చో కన్నులున్న వారు 

నమ్మరు, “చీకటి యెరుపు.?- “చీకటి తెలుపు” అను పెద్దలు భావికాలమున ప్రభ 

వింతురని ముందుగ చే అనుమానించి, “క్చస్థాని, కుహూ కస్తాంగురు పాప తమో 

నికాః,? అని, వో సీపెట్టిపోయిన మహాను భౌవుసికి, కావ్యకల్పల తాక కో, దే జేశ్వర 

మపాక నికీ పదివేల వందనములు. నంజ యొకుపనియు, చీకటి నలుపనియు, ప్రూ' 

టీ. కర్తలు కావ్యములయందైనను చూచియుండరా! 

ఒకటి కిండుదావారణములు 
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టీక. ఇను(డు = సూర్యుడు. (ఒకానొక రాజు అని-అర్థాం.) 4తేమిక్రాకా 

విజయో తృావాముతో , మందేహులతోడకా = నుందేహులను రాతనులతోడ 

(ఉదయ మధ్యావ్నా సా.యంసంధ్యలయందు మండేహులను రాకీసులు సూర్యు 

నడ్డగింతురనియు, బాగహ్మాణులు వదలు అర్భ్య్య ప్రదాన జలములవే నడగుదురనియు 

శాస్త్రము “యందేహ దేవా నాశార్థ ముదయే_స్రమయేరవిః, సమివాతే జ్విజో 

త్సృష్టు వంక) తోయాంజలి తీయక. స్కాందము)--” మంద - ఈవా = 
నుందేవా - అల్బాభీష్టులు (= నీచులు అయిన, శకతుంన్చలతో, అని, (ఆర్జాం.) 

పోరి = యుద్ధముచేసి, వీని = ఓడిపోయి తకాచేరకా = రన్నాళియిం 

పగా, అ స్టమహీ భక్ మణి = కొండలలో మేటియైన అ _స్తపర్యకము(ఆ స్త ననా 

మకుడైన రాజకేస్టుడు, అని. అర్థాం .) మిక్సి ప్రేమక = సూర్యుని మందలి క్ట్రీరిత్రి 

చేత (చెలి కానియందలి ఫ్రత్రిచేత్క అని _ అర్థాం.) వెన్క వేసీకొని = తనమరుగున 

నుంచుకొని; సూర్యడు పడమటి కొండ వెనుకకు పోయినాడని, భా. వెన్క 

చేసికొని = (జాతీయము) రాజుపతీమువహించి = అతనికి బదులు తానే యుద్ధ 
మునకు పూనుకొని, అని అర్హాం ర క్షపిబాహముగాక్రా = చిత్తురు వరదల్రెపారు 

గీ. “సంజ కెంపును తీమిరంపు జంఫునలుఫు 

గమిచి బ్రహ్మాండ భాండంబు కరము మెజ సె; 

“పరమ పరిపాకదశ వంత బంధ మెడలి 

పఠనమగు తాటి పండుతో బతిఘటించి.? (భీము. 2.80. 

క, సగ పాలు సాంధ్య రాగము 

నిగిడిన కంజూయం దనరి కేజి వీకటిచే 

'సగపాలు సలుపు నొొందుచు 

గగనము గురుఇెందగింజ కైవడిం బొల్చెకా,” _(చిత్రభా. 6-107) 
సంధ్యా కాలమున తేలచూపునని (కొం9ంజీకటులు” గాని కెంజీకటులు కావు... 

మ. “పటుపొధోలవధార[ైతార 'లెసంగెం దద్భింగు సందానితో 

తృట సంధ్యానల ధూమ కందళములై కన్న క్రైం గొంంజీంళటుల్ 9 
(వసు _ 4.10.) 

ఫూ: ము నను, వాక పితులలోనుగూోడా 6క్రా00జీకటుల్ ” అనుపొఠ 
మున్నది “తనల సంధ్యా రాగముకా ధ్వాంతముక” ఆని, పాఠా౦ం, 

+పూం టీ... “తమిక్షా = కాతీీయందు ’ 
ee యయ... 
శై కార లెగ సెలా? అని వావిళ్ళ, పా, విచార్యము. 



౨.) రాజు చితాంగకై విశాళిగానుట్ట ౨౭౩ 

నట్లు, పోశెననంగక్రా = యద్రమువే సెను కాబోలు నన్న్నళ్టునన్ను అలవైళ్య కేడి = 

ఆ మందేవారాక్నసుల మాక, (ఆశకు) సమూహము, అని ఆగాం.) చిక్కి = 

పట్టువడి (=రాజునకు దొరకి కాన్సిం పకుండక్షా = తనుపొలకువ x 

కుండునట్టు, మొగుల్ మాయలు క మాయమబ్బులు, పన్నెనాకా ౯ కల్పించేను 

కాబోలు నన్నట్టుగను, 'సంజి ఆ ఎజ్జని సంధ్యాకాంతియు, కొగింజీశటుల్ = 

కొ త్రచీకటులును, తేనరెకా = ఒ ప్పెను. 

పోధ్గుపడమటి కొండచాటుకు పోయెను. అంతట సం ధ్యారాగమును దాని 

వెనుక చీకటులును వచ్చెను! ఎజ్జని సంధ్యా కాంతీయ్సు నల్లని చీకట్టును. ఎట్టుండె 

ననగా నూర్యునికిని మందేహులకును సాయం సమయమున జరుగు యుర్ధమున అస్త 
pe శ 

వర్గ్యము సంధ్యా సమయముగాని రాతి కాదు. సూర్యునికి మందేహులతో 
పోరు సంధ్యయంటేగాని “ రాతి)యందు' కాదు. ర్యాతివేళ నూర్యుడుండడు, (౯నేందు 

వీవో ఎననిశ్యర్యక చందాలోకము) బాాహ్మాణు లర్జ్వ్య్వోదకము. వదలటుటయు 
దాని చేమందేహు లడగుట యును సంధ్యాసమయమున నే గాని కఠాతి9” యందు కాదు, 

సాయం సంధ్యను సూర్యు డస్తమింపకమును పే వార్వవల యునని విధి-- 

“సంథా సంధ్యా ముపాసీఠత నాస్తగే నోద్ద కేరవా.) (సంభ్యా భౌమ్యము.) 

లేళ్ళు చుక్కల జూదుచు నూఫు తిమిర 

ఓ ¥ 7) _ “th వరిం జూచుచు సంధ్య వార్వంగ వలయు (విష్ణుపురా.4-21ి.) 

కా వున బాావ్మాణులు రాత్రియందు. సంభ్యవాక్తరనుటయ్యు ఆ సంధ్యా 

వందన జలములచే నూగ్యునికి మండేహణబాభ తొలగు ననోటయు సరికాదు. కాని 

“వేదం? వారి నుతేమున సాయంసంధ్య రాత్రియందు వార్వవలసీన స్హేయున్న ది * 

“ఆము కలో... 

శ. “సేవించిపోవుకేటీ, మధు 

శా విభవము. జూడవచ్చి క్రాంతీ మెయిక్ మా 

పా నెఘనీట( గక సం 

ఛ్యావిధియై నృప ఫుకోహి తావాసమునకో (2-72) 

అన్న చోట్క-_ “మాపు జ రాతి) మందు, వేయయుడిన సంధ్యాకర్శగల 

వాడే? అని స్పష్టముగా వానీయున్నారు, గొప్ప పొరపాటు, “సంధ్య? సంధి 

వేళలలో అనుష ంపబడు కరః కానన నే “సంఖ్య? అనబడుట--. 

శిర 



౨౭౪౮ సారంగధర చరిత్రము [౪. 

పర్వతరాజు సూర్యుని జెనుక వేసికొని ఆరని కె తాను యుద్ధముచేయ గా పివహీంచిన 

రక్తమో యన్నట్లు సంధ్యారాగమును, ఆయుద్దమున చిక్కు_వడిన రాతుస 

లార్మ రతణార్థము కల్పించుకొనిన మబ్బులోయన్నట్లు చీక్షట్లును, ఒస్పెనని తా? 

ఉ. 4దోవామె నీతిగా దలంచి దుర్శనుఃడై కను గాన కాత్మ్మప 

త్నీ హరణం భొనర్చె నని దేవగురుంకు శపింపంగాజుమో 

యాహరిణాంకుం డిట్లు తుము రాయు * నటంచన, జార చోరు లు 

త్పాహము మిఆల్కొౌ నపుకు తౌరకముల్ నెర సిక నభంబున౯, 

“ఉపా స్టే సంధి వేలాయాం, నిశాయాదివసస్య చ, 

తా మేవసంధ్యాం త స్మాళత్తు పీవదంతి మనీషిణః. (సం, ఛా) 

“నంధ్యి- రాత)” అనునవి భిన్న కాలములు... 

“ఉడయాత్నా క్ష నీ సంధ్యా- ఘటి కాతియముఛ్య తే, 

సాయంసంధ్యాతిభుటి కా - అస్తా దుపరి ఫాస్వతః- 

అనగ్వా నూర్యుడుదయించినపిన్ముట మూడుగడియలవరకును పారీకస్ఫంథ్య; 

అటు సిమ్మటీ కాలము దివసముః నూర్యుడ స్తమించిన వినుట  మూడుగడియల వర 

కును సాయంసంధ్య; ఆమిదటి కాలమున కే రాత్రి యనిపేరు కాబట్టి, “సంధ్య! 

ఆనవలసీనచోట “రాతి” అనగూడదు. “రాతి, సంధ్య నంటివచ్చున దేగ దా, మరి 

సంభ్యాసమయమున వార్వవలసీన సంధ్యను “రాతియం౦దు” వార్చినంతమాత 9మున 

తప్పేమి శ” అనే వాదము నిరర్ధకము. - అకాలానుస్థిత సంధ్య వంధ్య వంటిదగునని 

"పెద్దలు నొక్కి చెప్పినారు. 

“కాలేతు వందిత" సంధ్యా స్యగ్గమోకు (పదాయినీ, 

_ అకాలేవందితా సంధ్యా, సా చ వంధ్యావధూరిన.” (సం, me. 

కాబట్టి, సంధ్య రాత్ఫోయందు ఐార్చుట గాని, వార్చినట్ల్టు చెప్పుటగాని పనికి 

'రాదు* విందుకు వి-స్తరము 

“కమి తత్సమమైనప్పుడు, రాతి; తెనుగయినప్పుడు, ఉత్సాహము, 

పూ టీ. కర్తలు తర్సమముగా గ్రహించి, అను చితార్థమువాంసినారు.. కమాఫు) 

అనుపదమునకు, రాత్రి, సాయమ్సు అనునర్గములు ెండునున్నవి. (చూ, ళ ర.) 

ప్రకరణ 'చితార్థమును గహింపలేక చెరచిశారు- శా స్రీ గారు: 

+ ఈపద్యము, పూ* ము. నను, పెక్కు_వోతపితులలోేను లేడు. 
ఈ శా+పా. = “నటించును (“నిజంబని” - పాశాం.) 



౨.] రాజు చిత joAB విరాశీగొనుట ౨౭౫ 

టీ అక్మపత్నీ హరణంబుం జఒనన్షెనని = తనభాక్యను అపవారిం చెనని, 

దేవగుగుండు = బృహస్పతి, శవింపంగాకాచుమో = శేవించుటజేతశేసునూ, వారి 

ణాంకుడు = చందుడు, ఇట్లు = ఈ నక్షత ి ములరూపమున, తుమురారెమెక్రా ౬౫ 

ముక్కాముక్కా లయ్యెనుు అటంచు- అనకొ = అని లోకనునగా; జారచోరులు, 

(తేమ పి)'చారమున కనుకూలమయినరాతి) వచ్చినడెగ దా రని) ఉత్సానాము మౌటు6 

గాకా సంతోనముబేత ఉప్పా౦ంగగా_ (“ఊఉ క్సాహము” తృసేయార్థమున పథము: 
చూ, బాలు కా. 21) తారకముల్ = నతుతఏములు నభంబునకా = ఆకాశమున, 

"నెర సెక్షా = నిండెను. (“మె సెక్రా? - పాళాం.) 

న 4నల్లమూణ లె దండు వెళ్లం దలచి 

రాజు వేయించు వెలిగుడారం బనుంగం 

దోంెం బాండిమ పాచిం దోడ్తోన యపుకు 

గువలయదళమ్ము లందెల్లం గూ దియయ్యె. ౧౬కి 

టీక... రాజు = చందుడు (ఒక _ ప్రభువు, అని అర్థాం) నల్లమాంకల వెజా 

జచీకటిగుంపులమోద (త న్నెదిరించిన యడవిజనుల మూకలమాద్శ అని = అర్థాం) 

చండ: జెళ్లందలంచి, చేయించు = చేయించిన, వెలిగుడారంబు క 'తెల్లనిడే రౌ, అనం 

గకా= అన్నట్టుగా తోడ్తోన =చుక్కలుపొడిచిన వెంటే పొచిక్రా = తూరుపు 

గురువు భార్యనుకూడుట చేత జారుడును, ఆమె నపవాకించుట వేత చోరుడును 
అయిన చంద్రుడు పాపక్షృత్యములకు ఫలముగా “తుమురొయెనటంచును జార 

చోరులు సంతో షించిిరనుట స్వ భావవిరుద్ధము. దుర్భనులు దుర్జనుల దుర్చు త్తిని మెత్తు 
రు; సమర్థింతుక్రు అంతేగాని నిరసీంపరు. కావున “అటంచును అనుటకం'కెన్సు 
“అటంచని అనుట యుచితమని చను భావించి నాను*(ఈ పద్యమునకు పూూ.టీ.లేదు.) 

+ కా. పాం “నల్లపజమైసరగి (=*-చీళటీయను జనులమి.6ద, రాజు ౫ 

చందు)ండు జండు’ అని వూ, టీ.) 

నల్లపీజి యనుపదయు అడవిజనులు _ దొంగలు, అను అర్థములయందు 

రూఢము*-_- 
క. “ఏలలం వాడుచుందన విలు,నోలలకగొని *నల్లప్రజలం) గుములైనడవకా 

నీలాంబరులడై విభుండు, చ్వేలాశుకళా విరాజి తేజీ నె క్కె_క్రా. (వేం. పంచ. 8.199) 

(ఇక్కడే. నల్ల ప్రజలు = ఆటవికులు) 



పే సారంగధర చరితిము [ఆ 

దిక్కున, పొండీముతో (చెకా = తెల్లని కాంతి యుదయిం చేను. ఆపుడు, ( కువలయ, 

దథమ్ములు = కలువల రేకులు, కూచియయ్యెక౯ =వాడియమొొను, (కు-వలయ.దళం 

బులందెల్లకొ = భూమండలములోని _ నేనలయందంతేటనుు హచి = యుద్ద 

సన్నాహావాద్యములు మో9ముంచుట, అయ్యెను = జరిగను. అని ఆర్థాం.) 

వ చెట్లు సడలి విండ్డువంచుకిెని మంచుకొను “నల్లపిజంచూాచి.? (ఆము క్ష. 1-12) 

(ఇక్కడ, నల్లప్రజ = దొంగలు) 

గీ రులు గవియాచు నేరాళ మెట్టయెదుర 

నల్లవల్లన చెం t నల్లమంది . (శృం నెం 1_59) 

(ఇక్కు-దే నల్లమంది = కలిసరివారము) 

ఉ. పార్వ ఫా గమ్ముల నల్ల నల్ల పజ (గ్రమ్ముకొనక్ = జెంచుపా ₹గా6 

డమ్మను జెంద్రుకొల్వునకు, , వచ్చె.” (శుక. 1-244) 

(ఇక్క_డ నల్ల ప్రజ = వేటగాంగ్లు 3) 

ఫల “నల్లపజ= నల్లని జను లగుదుశే గాని “వీ కెటియను జను లని యర 

ముకొదుః చందు9డు - ఓడు, కూడా “చీకటి? యను జనులమాద చాడి వెడలి 

నట్టుఇెష్పుట సమంజసమును కాదు, *నల్లమాశలమై' అని రంజు తా, హా, నల్ల 

. మూకలనగా నలుపుగుంపుణు = -వీకట్లు అనియస్థము= నల్లని జనులగుంప్రులని మ 

తరమున్ను. కావున, కా, సా. హొ, టీ, శెండును సరియైనవి కావు. 

[ఫూ టీ. “కువ. ..మ్ములు = కలువరేకులు = కలువల నెడు దండలు, 
కూ చియర౩ెక్రా = వికసీ౦ చెను (యుద్ధ వాద్యములను వాయింపంద్దెడంగిసవి వ్) 

కలువ బేకులు “కూచి యర ననగా అంతకోము౦దు వాడిన _త్హలయున్నవి 

మరల గట్టిపడి నిక్కిన వని యర్ధముగాని “*వికసీంచిని వని యర్థము కాదు. “కాచి 

పంప్ .. వికసించుటి అనుటకు సరియైన ఆధారములేదు. (“సారంగి టీకమాద నే 

ఆధారపడి నూ ని, “కూచి = విరిసినది వికసీంచినది' అని యన్నది. *కలువ నేకులు 

వికసించెను; కలువలేకులనెడి దండులు యుద్ధ వాద్యములను వాయిం వెను” అనుటలో 

_ చమత్కారములేదుః 

“ఏ తెంచెను, ఆలమంది = అజనసమూహము” అని, సర్వం, వ్యాఖ్య... 

(సరి కాదు) (జనొను నసిల్యినమ్' (జనాఘం మసీత్వీవమొ-పాశాం.) అని మూలము: 



త) రాజుచి తౌంగీశే విళాళిగొనుట 9౭2 

క, కలువలు కిలకిల నవ్వె౯ 

దొలిమల సెలయేటి యవలి తుహీనాంశు కరం 

బులు గని యపు *“జేటావలి 

గిలిగింత) లటంట వానిశీ౯ సరి దాణగక. ౧౬౩ 

టీక. తొలి, ,, అవలి = తూరుపుకొండయందలి సెలయేశ్లక అవకలఉన్న ! 

తుహీ నాంశు = చందుినియొక్క., కరంబులు = కిరణములు. (చేతు? లనియును) 

కనిక చూచి (“పొంది'-అని.) కలువలు (కలువల నెడీ నాయికలని, వ్యంగ్యము. ) 

కిలకిలన మెక = వికసీంచెను. (క్రీలకిల నవ్విరి = అని నాయికల పరము?) ఏటావలి 

గీలిగింతేలు ఆ ఏటీ యవతలిగ ట్టున నుండీ ఇవకలిగట్టు వారికి పెట్టు గిలిగింతలు, అటంట = 

అని లోకమున సామెతగాఅనుట, చానికీకా = ఆకలువలకు, సరిదాంకెకా కా 

. సత్యమే అయ్యెను. 

ఏటియవళలనుండి యివళలికి కరములుచాొచి గిలిగింలుపెట్టుట అసంభవము 

గనుక = “కానిపని అను అర్థమున (ఏటావలి గిలిగింతలు అను సామెత లోకమున 

వెలసీనది, పికృతముననో “అట్టి గిలిగింతలు జరుగ నే జరిగినవి, కోవున అసా మెత లోహ 

మునగల యర్థమును కేలుపోయి, యథార్థ మే అయినదని చమత్కారము, ఫువ్వులు 

నిశసీంచుటను నవ్వుటగన్సు వికసీంపజే యుటను . నన్వించుటగను చెప్పుట కవులకు 

పరిపాటి. 

“రాతి గ్రమిస్యతి భవిమ్యతి చ ప్రభాతం 

భాస్వా ను డేస్యతి వాసివ్యతి పంకజ (శ్రీకి 

ఇత్థం విచింతయతి కోశగ తే ద్విలే ఫే 

హా హంత! హంత! నళినీం గజ ఉజ్జహార,? 'పాస్తావికము, 

శీ (కటికి సీకటి తిండి కరముల షలిగింత 

'నెవ్వాండు తొగకన్నె నవ్వే యు మను, పీఠిక: 1 

సీ శరము లొయ్యనం జాచి యిరుల నెబుల్ చక్క 

5 దీరి తెలి సంఘటిల గూర్చి, 

కడు నయన చకోరికల ముద్దుగావించి, 

చనుజక్క_వల గోళ్ల నెనయ నాని, 



9౭౮ సారంగధర చరితుము (ఆ. 

కళలు రంజిల్లంగం దొలునాయు తనుంగాడి 

యిట పొద్దు (గుంకునప్పటికి శేపు 

వడి వచ్చి నిలుతు నీ కడల నేంటికిం జాలు 

నని యేలసటను జేసి యపిధమునం 

గీ. చదామనల నిక్కు వమ్ముగం దనకుముదము 

లతిశయిల్లంగ న వచ్చి యపుడు నిల్చం 

దమిపీటుండు తూద్పుదిక్కు. ? లేం గొమరువ మనుసు 

వి తరిముఖంబునను ! బొటు వెటినటు, ౧౬ర 
న అ టట 

టీక. శమివిటుంయా చందు)డు [తమి= గా తయుక్క ; నిటు (డా నాథుడు, 

శా, సా. ఇట బొద్దు. ఇట? కళే గాని (ద్రుత ప్రకృతికము కాదు, 

(చూ. ౧౫౯ పద్యము క్రింద) కొన్ని ప్రయోగ ములు, 

(ఇట 'తెచ్చియిచ్చు! (భా, అది _ 6-298) 

“అట మె అంంగమన౦గబ చారల (వికాట 1-115) 

“ఇట యెవ్వరోర్సువారు.? (ఉద్యో. 8-208) 

“ఎట యేనియు౦బో యిని (ఆకణ్య. 2.100) 

6ఎటవోయెడునని.? (,, 2-108) 
6బటయేంజను దెంచితి* ( ౨, 2-299) 
“ఇట యపవగ్గ, 44). (బసవ, ఫు, 52) 
“అటు యిట క దలకుముమ్మ” (౨౩ ఫు- 70) 

“అట యిట యేంగుచుి ( ,ఫు- 84) 
“అట యట వరికించి” ( , పు. 119) 

(7. పా (లేయగొమిరె. వయసు”... కకొమదు వయసు సాధురూపము, 

(చూ. ౧౧౧ పద్యము క్రింద.) . 

tr: పొ. బెట్టు 'పటినటు 

ఓక్క బి త్తరి ముఖమున పెక్కు బొట్లు! పెట్టుట అసహ్యము, అంతే కొక 

ఒక్క చందు)ని సెక్కు. బొట్టులతో ఉపమించుటతప్పు, ఫూ. ము, నను, జాత 
పితులలోనుగూ డా “బొట్లు "ెట్టినట్టు? అని సరియైనసపాఠరమేయున్న ది, శా* పాః 

ను నమ్మి, వావిళ్ల న కొండపల్లి, వారుగూడా “బొట్టు అనియే అన్నారు, 

* వూ, టీ._(నిట స్వరూ వుండయిన చందు కు.’ 



౨.] రాజు చితాాలగి చై వీరాళినొనుట ౨౧౭౧౯ 

ర 
అలాల 

అను నర్ధమునిచ్చునవ్ యైనను, జెపచారికముగా “భరీ యను సరమునను వాడ 
డ్ "= అవి డు 

“రజనీ యామినీతమో.” అమ, విట భుజంగాడి శబ్దములు .. చేశ్యాపతి ఉపభ 

బడును “ఎటువంటి శేర్చకినిశ్సా విటునల్లు(డు.” విజయ. 2.202. “కల్లో లినీ 
విటమధ్యంబునవా9 లె నభమణీగివను, 410] ఒయ్యానక్షా౯ మెల్లగా, కరములుబాచి 
=క్టీర భా నులు (పసరింపజేస్పి *ఇరుల- నెటుల్' =-వీక్షటుల విబ్బంభణములను, చక్కు టగా 

తీర్చి నశింపజేసి (తీటు=నళించు. చీకట్టనుపోగొట్టి, అన్నమాట) 'తెల్వి సంఘటిలజా 
కరార్సి=- తెల్లని కాంతిని (= వెన్నెలను) కలిగించి నయన చకోరికలకొైా నయనము లవంటిీ 

చకోరపతులను, కడుక్రా మాద్దుగావించి = మిక్కిలిగా పిమించి (ముగ్ద = అద 
రము. చూ. శ ర) f చనుజ్క్యువలక్షా = (తన్నుజూచి భయపడి) పోవు చకి 

వ*కములను, గోళ్ళు = (గోడులు) దుఃఖములు, బనయక్ = పొందునట్లు, ఆని = 

ఆక మించి, (చకివాకములను బాధించి అన్నమాట. చంద్దుడు చకోరముల 

కానందకరుడు; చక్ళివాకములకు దుఃఖకరుడు..) కళలు రంజిల్లంగకా = కాంతులు 

వలయ శా, తొలునాండు = ముందటీరోజు, తేనుకాకాడి = తూర్చురిక్కు నుచేరి, 

చేటికిచాలుల్రా, శేఫు, పా9)ద్దుకి)ంకునప్పటికి౯ = సూర్యు డస్తమించు సమయ 

మునకో, ఇటవచ్చి, నీ- కడలజ్షా = నీదిక్కున, నిలుతుకా, అని, ఏంగుటనుచేసీ = 

ఇస్పిపోయినందున, అవ్విధమునక్షా = చెప్పినచొప్స్పునశ్సే తామరల. నిక్కు, = కమ 

లముల గగ్వము, వమ్ముగక = వ్యర్ణమగునట్లును (= కమలములు ముతుగునట్టును) 
తేన. కుముదములు = తనకు పీయములయిన కలువలు, అతిశయిల్లంగ జా = సంతో 

పద్యమున 'తేమికిటుండు? అను పదమునగల అర్థాంతర స్ఫురణబేత విట 

వృత్తాంతము అప్రకృృత,శ్లేమ గా ఇెష్పబడిన దే గాని చందు)డు విట'స్వతూ పుడు గా చెప్ప 

జడ లేదు. 

* పూ టీ “ఇగులేేడి కురులను = తెల్విక్ = పికాశముతోడ.”_ 

“తీర్సి'అను [క్రియకు వారగ్గముచెప్పశే లేదుః ఆ క్రియకు “దిద్దు” = “నాశముచేయు” 

అని శెండర్థములున్నవి. చంద్రుడు చీకోటులనుదిద్ది. చక్క_బర చెననుటగాని, విటుడు 

కేన (ప్రియురాలి కురులను నాశముకే సెననుట గాని సరికాదు. కావున వూ, ట్, 

సరియెసనడి కాదు, 

వ క ఫ్రా, ట్రీ. 6 సనములవంటి చకిచాకమ లను దుఃఖ మొందునట్లు బే స్ప 

దుఃఖమొంద జేయుటకు చక్ర) వాకములను సనములతో పోల్చుటలో సార 

స్యమేమో* ఎంళటి దుర్విటుడేనను _స్తనములను దుఃఖమొంద జేయునా + ' 



౨౮౦ సారంగధర చరిత్రము [ఆ 

నమున నుబ్బునట్లును (= వికసీల్లునట్లును )వే వచ్చి, లేగొమరు. , . పెట్టినట్టు ౯ 

ఎలప మప్పు సుందరి మొగనున దీర్చిన బొట్టువ'లె, తూర్చుదిక్కు - ని'ల్చెక్ర = 

ఆర్థాంతరముడా కే మె విటుంగు = వలప్రుగల ఒకానొకవిటుడు, ఒయ్యనకా, 

కరములు = చేతులు వాచి, ఇకలనెజుల్ = -బీకటులవంటి (నల్లని) కురులను, 

'తెల్వి౯ా = చేనులో, తీర్చి = దిద్ది 'సంఘుటిలక్రా - కూర్చి = చక్కగా అమర్చి; 

నయన చకిోరీకలక్రా = చకోరములవంటి నయనములను , ముద్దుగావించి = ముద్దు పెట్టు 

కొనిం__(నయనములు చు౦బనస్థానములు; “లలా టాలక కపోల నయనవక్షుః స్తనో 

స్టాంతర్ము ఖీషు చుంబనమ్_.”) వాత్స్యా- సూ, ౨-5-౬) చనుజక్కవలక్షా = జక్క. 

సలవంటి చనులయంద్యు గోళ్లు = నఖములు, ఎనయజా = దిగబడునట్లు, అని ఇ 

అంటి (నఖమతము లేర్చడునట్టు కోచములనంటి అని భా.) కళలు రంజిల్లంగజా = 

రజఃస్థానములు (దవించునట్లు, తొలుచా (డ్కు తనుక్, కూడి = కలిసీ (=సంగమించి) 

శేవు- పొద్దు కుంకునప్పటేకి - ఇటవచ్చినిలుతు ౯, నీకకా = అడలనేటికికా = నీవు 

భ్రయపడుటయెందుకు? చాలుక్ = ఊరకుండుము, అని యేయుటనువేసి, అవిభము 

నలా తౌ౯' = తౌను, మరలక = మల్లీ, నిక్కు వమ్ముగక = నిజముగా, తనక. 

ముదములు = సంతోనము, అతిశయిల్లంగ కొ, వే వచ్చి, తూర్చు. ..బునను = తూ 

రది క్క నెడి లే; యప బి త్తరయొక్క = ముఖుంబునను = ఇంటిముందర, 

సి = ఎని దటి క Mn = నివ (“ముఖము ఇల్లులోనగు వాని ముందటిభాగముల్ శీ, ర) బొట్టు పెట్టినట్టు నివు 

అ ౯ ; or తె ర్ట గా” (ఇెప్పిపోయినవిధముగా స] వచ్చి నిల్పెను, 

¢, అడు 3 నము కీ గన A en ల్లి బొట్టు సెట్టినట్లు-- జాతీయము. “యెక్క.డవున్నా సరిగ్వా బొట్టు వెట్టినట్లు 

చిక్కుతుంది. Wherever it is he finds it in a moment.” (ణా9ను.) 

న. రిక్క. లెనయంగ నుదయభూభ్ళ త్తటమునం 

+ చెలివిం బొదలుమృగాంక మండలము? జూచి 

వేగ విల తి పచ్చని ఏంటిబోయ 
“ఉనా ul 

యట వికహిడాలములను వేటాడం దలందె. ౧౬౫ 

f శా పాయి. “తెలివిబాదలి ((శెలివింబొదలు' ఫూ+ ము) 



౨] రాజుచ్మి తొంగి కె విరాళిగొనుట ౨౮౧ 

టీక. రిక్కలు - ఎనయంగకా = నత్యతములుదయింపగ్శా ఉదయభూ 

భృత్ తటమునక్రా =తూరుపుకొండదరియందు, * తెలి? జ పొదలు = లెల్లని కాంతితో 
పంకాళించు, మృ'గాంకమండలమ.కొ చూచి = చందరేమండలమునుచూాచి, fపద్చ 

వింటిబోయ = మన్మథుడు, వేగ = క్రీఘ్మముశ్కా విల్లో సి = ధనుస్సుధరించిి విరహీ 
చ్ 

త జాలములజా ” వియోగిజన సముదాయమును, వేంటాడందలంచెకా = నొగికింష 

నెంచెను, (ఎంచెననగా మొదలు"షె క్రైననియే భా.) 

చుక్కలు ఫొడిచెను; పిమ్మట తూకువుడిక్కు.న తెల్లని కాంతితో చందు) 
డుదయించెను. అంతట మదనుడు విరహులను బాక్గింపదొడ ”ను. అని తౌ. 

వింటినిగలిగియుండుటచే మన్మథుడు బోయగను, అతడు విరహులను బాధిం 

చుట వేటలాడుటగను చెప్పబడినది, ఆడి చమత్కారము. అచమత్కారమును గమ 

నింపక ఫూ* టీ, కర్తలు ఈ పద్యములో మన్సథునియందు కిరాతత్వ మారోవించి 
అర్థద్వయము ఇెప్పంబడియున్నది” అన్నారు. పొరపాటు, (బోయి క చేట) 

ఆను పదములవలన విరహులయందు మృగత్వమును, మదనునియందు కీరాతత్వ 

మును స్కురణమాత) మే; చమత్కారము, అంతేగాని, మన్మథునియందు. కిరాత 
త్వారోపణముశాని, అర్భద్వయము గాని, పద్యమాన నుద్దిష్టములు కావు, ఇట్టి గచన 

కొర్కు తార్కాణము 

[ళా టీ.__ (ఉదయ, , కటమునక్రా) నక్కుత్రేములు ప కాశింపంగా. 

మన్మథపరము, కిక్క..లు = ఎలుగుబంట్లు (కిరాత పరము)” 

“ఎనయుి ధాతువునకు (పకొళించు అను నర్గములేడు ॥ ల న్యారల 

తక్కిన నతుతంిములు ఆకాశమున నంద౦దు పొడమునవియే గాని సూర్య చంద్రులవ లె 

తూరుప్రకొండ తలమిదిగావచ్చి పడమటి కొండ వెనుకకు ఓగ పారునవి కావు. కావున 

సాయంవర్ణనమున కపొడుఫుగుబ్బలిదరి యందు నక త్రము లుదయించినట్లు గాని = (ప్రకా 

శించినట్లుశాని చెప్పుట యొప్పదు. రిక్కూయను పదమునకు (ఎలుగుబంటి? యను 

నర్గమును లేదు ఉన్నను పద్యమున కి రాతేవిన యను లేదుగా వున ఆయర్థమును వ్యర్ధమే. 

*ఫ్రా. టీ, (శతెలివిక్రా = శెలివిచేక, పొ*దలక్రా = లతౌాగ్భవాములం౦దు, 

మృగముల గుర్తుల సమూవామును, అని కిరాతపరము.” 

కిరాత పరమయిన యర్ధమునకు ప్రస క్తిలేదు గావున ఈ యర్థము నిలువదు, 

+నూః టీ'అప్పుడే పచ్చి వెదురుబద్దతో చేసీన ఏల కిరాతుని రూప 
ముగల పచ్చవిల్తుండు, విరహీజూలములక్షా = వియోగిజనసమూవనామును*” 

86. 



౨౮౨ సారంగధర చరితము [అ. 

గీ. “అఖిల మోహీనియైన యయ్యలరుంబోణి 

శవము వీడుకొన్నది సందు గాంగ 
ననుడినంబును రొజనందనుల మింద 

వేంటలాడుచునున్నా (డు పినషము శరుండు. (శృం, చె ౪.26) 

"వేటలాడుచు నున్నా (డు? అనుటచే వివమకశీరునియందు మృగయు వ్యాపా 

గము స్ఫురించు చున్నది గావున సమా సో క్ష్యలం కారము.) (సర్వంకషా,) 

వ అప్పు డల హల్లకహి తాభిజన జనవల్లభ తల్రజుం డాయల కానల 

దందహ్యామాన మానసుం డగుచు నివిడ రస కుసుమ కిసలయ విసర 

శీతల చూతలతికా నికాయ కాయమానంబున నిశా కాంత కాంత మణి 

"వేదికా నితాంతకాంత లతాంతశ య్య్యాంతరంబున మేను సేర్చి పకి 

చారకుల నందజ్లిం బనిచి యేకాంతంబున, నొక గారుండ చిత్రా రన్న 

లతాంగీ దిద్భ తాౌసద్భ కూతిజాగరూక రూ కాతుండె, యుపి పడే 

[(పసూనవితౌన నిర్లళ దనర్హళ్రనుర ౦దోదక బిందు ధూళి పాలికలు చందన 

చర్చలుగా, హ్ దోదూయమాన (పాంత శారదభూరుహు దళ 

(వజంబులు వ్యజనంబులుగా6 దన్నివాసం బయత్న నీన్స్రక్ర భ్రత్యంబులు 

ఘటియించుచుండ నిమ్మ కెరున్ర వేసిన చందంబున నందు నంతకంతకు( 

బంితొాపం బగ్గలం బె యానల నీవలం బొరలం దొడంగ, ౧౬౬ 

టీక. అల్ల, , .తల్లజుండు.._ | అల్ల [లా ఆ హాల్లక ళా కలువలకు, భం = 

మితు) డైన చందు)నియొక్క_, అభిజన = గోతమునందలి వాడైన , జనవల్లభతేల్ల 

_ విరహీ జనులను వేటలాడుటకు వట్టి “పచ్చ విల్లుడే” బాలియుండగా అనవ 

సరముగా ఆతడు “అప్పుడే పచ్చి వెదురుబద్దతో చేసిన విల్లుగల కిరాతుని రూపము 
గలి వాడగుట యెందుకు € కి రాతుడయ్యును “ఏరహీ జనులనే వేటాడెనా? 

వియోగులను బాధింప దలచిన మన్మథుడు కి రాతరూపమును దాల్చి “ఎలుగుబంట్లను , 

శెలినినేక  పొదలలోని = మృగముల గుర్తుల సమూసహమును, చూచుకొని తన 

పనికి (ఫారంఖించెన్తా! అర్థద్వయమన గా నిట్టిదేనా* 



2. ] రాజు చితాంగికె ఏ రావినొనుట 5౮౩3 

జు = bu | య. ఆమయల్లక శ జనల = వికహాన్ని 
మ a 

es అనదు, ee రస ౫ న క కుసుమ = పువ్వుల 
ay) 

యొక్క_యా, కిసలయ = చిగురాకలమొక్క_ యు, విసర = మొ త్తములబేక, 

నీకల = చల్గనెన, చూకలతి కాని కాయ ౯ మామిడిగున్నల గుంపులోని, కామ 

మానంబునక్రా = పందిజిను,0దు, నిశాకాంక కాంత మశివేదికా = చంద కాంత 

మణుల యకుగుమోడి, నితాంత కాంత = మిక్కిలి మనోజ్ఞ మైన, + లతాంత 

క య్య్యూంకరంబునకా = పూలపానుపునడుకు, 'మేనుబేర్చి = పరుండి, పరిచారకులక్రా, 

పనిచి = అవకలికి పంపి, ఏ కాంతంబునకా = జఒంటిపాటున, చితౌంగీ...మండై 

ఎ లతాంగీ ౫ తీగెవంటి శవీరముకలదియైన, చితాంగీ = చితాంగిని, 

4దిద్భ కా= చూడవల యు నసెడి యి చ్చచేక, అసద్భకు = సాటిలేనట్టు (=మిక్కి 

లిగా) జానరూక = మేలుకొనియుండుట చేశ. తారు = తీక్షమ్నులెన, అతుండు = 

కన్సులుకల వాడయి, (చితాాంగిమోది చింతచేత న్మిద పట్ట పట్టుక కన్ను లెజ్బవారిన వ 

భా ఊపరి ... పాలికలు. = ఊపరిప్రదేశ = స్రెభొగమునందలి, (ప్రనూన 

¥ ఫవూం.టీ 1 మిక్కిలి తీపింపంబడుచున్న లి 

“తపించు ధాతు వకర్మ్శకము* కావున తసింపంబడు అను రూపము పుట్టకు. 

'తపింపంజేయ( బడుచున్ని అనుట యొప్పు, “తీపని = తపింప. చేయు వోకు 

(గురు. పబోధిక) ఆ. అదియటులుండ గా. “దవ్యామాని మనగా *దహీంపం 

బడుచున్నది” గాని *తపింపంజేయంబడుచున్నది కాదు. దహింద్కు తపించు, 

అను (క్రియలు భిన్నా స్థక ములు" స -" 

“తపతి తను గాతి మదన స్తా, మనిశేం మాం పున గబా ల్యేవ. 1) (జాకుం. 8-70) 

దవానుడు; తపనుడ్యు ఖిన్నులు, “ఖాండవదహని మనుటకు మారుగా, రతన 

తపని మనగూడదు. 

శపూ టీ,  'లశాంక = చిగుళ్లయొక్కిం 

ఫూః టీ, (వాక పతిలో “లతాంతే = చిగుళ్ల యొక్క? అని యున్నది. 

కాత్రీ గా రొమాట నళ్లే కాపీ చేసీనాదు. గొప్ప పొరపాటు, లతౌంత మనగా 

“ఫపువ్చుము గాని “చిగురు” కాదు, 

+ పూ. టీ.  “ఏద్భతాౌ = చూచుటయందు.” 

ఇడియును (వాఠ(ప్రతిలోని టీకయీ.  సరిమైనదికాదు* 'డిదృ్భకు యనగా 

“చూడవలెన చెడి యభిలావి గాని “'చూచుటి కాదు, ((దష్టుమిచ్చా దిద్భమా.) 



౭౮౪౮౪ సారంగధర చరితము [ఆ గ 

వితొన = ఫూలమెత్తములనుండి, నిర్షళత్ = జారిపడుచున్న , అనర్గళ= అద్దులేని, 

మకరంద ఉదకబిందు = వాదన బొెట్టులయొక్క_యు, ధూళి = ఫుష్పాడియొ 

కృ్యయు పొలికలు = సమూహములు, చందనచ చర్చలు గాడ్ = గందఫువూతలు 

కాగా, మరుత్ ++ (వ్రజ౦బులు. == మరుత్ = గాలిచేత, * దోదూయమాన = 

మిక్కిలిగా కదిలింపబడుచున్న, (పొంత = సమీపప్ర, శారదభూరునా = ఏడాకుల 

అరటి చెట్టయొక్కం , ((స_ప్టపనే విశాలత్వ క్చారదో విపషమచ్చదః అమ.) దళ వజంబు 

లు = ఆకుల "ము కములు, వ్యజనంబులు గాక = విసనకజ్ఞలు కో గా, తత్ నివాసంబు = 

ఆయున్న చోటు, అయత్న = యత్నీములేని (సహజములైన) శిశిరకృత్యంబులు = 

శీతలోేపచారములు, ఫుటి బుంచుచుండక్ = సమకూర్పుచుండశా, నిమ్మకు ఎరువు 

వేయుటచేత నిరు వృగ్ణికివచ్చినట్లుశా, (ఆశిశిరకృత్యముల చేత) పరి తౌపంబు = 

విరహిభాధృ అలం బై = అధికమై, (రొజు) పొరలందెడంగేను. 

క. మధుమూసం బంట శుకపిక 

మధ్గుపాదిమునోజబలసమస్వితవన మే 

యధివాసం బంట్క యామె 

విధుళ డుదయించె నంట, విరహి వేయుట యరుదే? ౧౬౭ 

టీక... మధుమాసం౦బు = మైత్రము (మధువు = నుద్యము- ఫుట్టు కాలము 
అని, సారస్యముం) శుక = చిలుకలు (తిరుగుబోతులు = అన్విసౌ, జం “క్షుకతీతి 

కుక శుకగతౌ $ అని, వ్యు.) పీక = కోయిలలు (వాటుననుండి తప్పుడుకూతలు 

కూయువాకు, అని, సొ. “అవీకాయతీతి పికః, వైన, చాటునను ౦డ్రి 

కూ యునది* అధంక న ఆ అని వ్యు మధుప = తు మ్మెదలు, (తాగుబోతులు 

అని=సా- “మధు న్యం పిబతీతి మధుపజి అని న్యు.) ఆడి= మొదలయిన, మనో... 

వన మే = మన్మథుని సేనలతో గూడిన యరణ్య మే అధివాసంబంట = నివాసమట , 

విధుండు = చందు9డు. 

వసంతము, పటు కోకిలలకూతలు, కు మ్మెదలర్యుం కారములు, 

వసవిసోరమ్యు చంద్రోదయము, అనువానిలో ఒకొ_క్క_టియే విరహులకు సంతాప 

* పూ, టీ, = “దోధూయమాన = మిక్కిలి. కదలింపయిడిన? 

“(దో) దూయమానాశిడలింపబడిని ఆని భూతార్థ్యమ వెప వట తప్పు, కకదలింపం 

బడుచున్ని అని కర్మణి. వ _క్రమాచార్థము వెప పట ఒప్ప, అరటియాకు ఒక్క 

మారే కదలింపబడినయెడల (వీవనితో 'పోలికయాను పొసగదు. 



౨.] రాజు చితా్రాంగకై ఏరాళినొనుట ౮ 

ఇనకముు అట్రివన్నియు కాడినచోట విరహీ చాధపడుటలాోే వింతయేమి * 
ఆని తౌ, 

ఈ పద్యము, (వసు..’లోని యా కింది పద్యమును తేలపించు చున్న డి, ___ 

“ఇచ్చ పీతాహీకంబు గణియింపని గీలవుగానలగా నకుజ్రా 
వచ్చితిగా కప! పథికవగ్ధము నొంటిం జరింపనిచ్చు నీ 
యిచ్చటి యన్యవుష్ట చయ మిచ్చటి మత్తమధువ్రతవజం 

బిచ్చటి పల్లవోత్క_రము లిచ్చటి పాంసులపంకజావశుల్ క) (83-122) 

ఉ. వెట్టగ మందమారుతము ఏవంగం దోడనె శేరాలెం బె విరుల్ 
యా 

మిట్టెపడంగ్యపీండె దవిలెం బధికుం డడకొతుభోనిపోం 
paren 

కటుల నంచు గాలి గబయప్పుడె తూరుపుపాజం బటు*వు లు ల 
న్నట్లి పకార మేర్చడ ననంగుండు నించిన తూపుళోయన౯. ౧౬౮ 

టీక... వెట్టగకా = వేడిగా పధికుండు = బాటసారి (వియోగి) 
తూపులో = బాణముళోే. 

Uy 

అప్పుడు మెల్లని గాలివీ చెను, ఆగాలి దెబ్బకు పూలు రాజుమోద జల్లున రా వెను, 
ఆరాలినప్రూ లెట్టుండెననగా * వియోగియైన "జు ఆడకిత్తులో పోకవలె 
తేన బలగమునడుమ చిక్కువడియుండుట మాచి మన్మథుడు _“శాలికొట్టినప్పుడే 

తూరుపు పొరబట్టు” మన్న సామెకగా (= ఇదేసమయమని) ఆ విరహీమోద 

గుప్పిన బాణములో అన్న ట్ల్టుండే నని తా, 

. నిజముగా గాలికొట్టుటయు, వూక తూరుపారుటయు నిందు చమత్కా రము. 

ఆఫూలు మన్మథుని తూపులేయగుట మరియు చమత్కారము, 

| [ కా. సొ *వాలెం బె విరుల్” 
ఫూల్వు పండ్లు, అకులు buss పడుటయందు వాడదగిన (క్రియ 

(రాలు గాని వాలు. కాదు, “అక్షోలు (వాలినవిి “పండ్లు (వాలినవి అన 

వాడుకలేదు, ఫూ ము. నన్వు (వాలేప్రతులయందును “రాలి? ఆను పొఠమున్నదిః 

4 శా పొతూ “పాజయబుట్టుకిొన్న ట్టి,” we 

ఫూ ము+ నను, తంజ (ప, లోను “పాజ(బట్టునున్న టి” ఆనియేయున్న ది. 

లోక కిని అనుక్భతిలో వెషప్పుటయే యుచితము, 



శీర సారంగధర చరితోము (ఆ. 

చ, వెనుకొని యంతలో మరుండు వె౫డుక పక్లైడుతూపు లేర్చి బో 

రున విలు 16 టు "తేజ రు నలల ల్లుగ్ ని, (తొక్కని చోట లు దొక్కు_ తేజిలుం 

బనుపడ నక్క సీళ్ళపయి! బాజెడులీలం జెలంగు మంచి తి 

య్యనిపద నైన వాశల్చఅపీ యట్టిటుచే సె నృపాలుడే ద ముకం ౧౭౬౯ 

టీప.= మకమండు = మన్మధుడు, 'వెనుకి”ని = చెంటదశిలి, 4 వెండ్రుక 

ప సైడు తూప్రులు = మిక్కిలి పదమనుగల భా ణములు, ( వెం్యడ్రుక పట్టుట = వండు 

కను తెంచుట,.. జాతీయము.) ఫుష్పుబాణములని, అగ్ధాం, (పుష్పములు. కరుల 

యందు ధరింపబడునవిగదా.) = * ఏర్చి = ఏరితీసిక్రొని; + బోరునక్రా = బోరు 

మని అలయించు = మిడికించు, విల్లుగొని = ధనుస్సు తీసికొని (బోరునకా = 
శీఘముగ్యా అల = (ప్రసిద్ధ మైన, ఇంచువిల్లు = చెజకు ధనుస్సు, కొని అని=అర్భాం. ) 

గ్థీ తొక్కనిచోటులు (తొక్కు లేజి వె పెక్రాణా మిక్కి.లి చేగముగాపోవు గుట్టయుమో ద, 

(ఎవరును (తొక్కనిచోటు - ఆకాశము; అట్టినోట పోగలిగిన చిలుకమిద్య అని _ 

4 ఫ్రూటీ, “పువ్వులను తుణుములో( దాల్లుకు గావున = పుసష్పుబాణ 

ములను అని భా, 

కేవల బాణవర్యాయమున * వెండ్రుకపట్టు* అను విశేనణమునకోగల జాతీయ 

మైన యర్థము పూ టీ, వారికి తెలియలేదు. అందువల్లనే చెప్పలేదు, 

ఈ ప్రా టీ. 6ఏర్చి = "సంధించి 

పద్యమున, తొలుక తూఫ్రులేర్చి, పిమ్మట విల్ణుగొని, - అటుపిమ్మట శేజినై 

నెక్కి_నటులున్న ది. యుద్ధమునకు బోదలచిన వీరుకు “కంచిలో దొంగిలించుటకు 
కాళ హా స్టీనుండియే వంగిపోయెి నన్న సామెతగా ముందుగానే వింటబొణములు 

సంధించుకొని, పిక్ముట గుజ్జము నెక్కి రణకంగమునకు బోవునా శీ అది స్వభావ 

ర. (ఏర్చి = ఏరితీసికొని” అనియే (వ్రకృతమున కుచి చిత మైన యర్థము, 

ఏర్ఫు = ఏరు, అనుటకు... 

కీ 6ఆకలిగొనినప్పు డస్టనాళములలో 

నూటికొక్క్ళ టిఫయేర్చి నోటికొసంగులి... (కరు) కుక, 1091 
$+ వూ టీ. (బోరునక్డా = ఫీషుముగా, అలయించు = బాధ]పి పెట్టునట్టి 

ధనుస్సును.” 

రీ వూటీ* _ కతొక్కరానిచోట్లు దొక్కు చిలుక గుట్ణమమీ ద.) 

+ తెచి వావిళ్_పా, 



౨] రాజు చితాాంగికై విరాోళినొనుట రో 2 

అర్థాల) పనుపడకా చాటమగ్యా వెక్కి. నీఠలపయి:బాాఅడునీలకా = అవనీ 
భ్ 

లగా. చెలంగు కా నరుకునట్సి మంచి తియ్యని _ 
లో 

తలో 

న్ ; 

తరుగని మంచి పదునుగల కో తిని (నీటిమి క వివాకించు విలాశముతో  వెలంగునటీ ఫ్ 

అంటే యర్ధమేమో చారిశేయెరక, “తొక్క నిచోటులత్రోక్క్యు అనునది అశీ 
గమసవేగమును తెలుపు జాతీయము, (“తొక్క కానిచోట్లు (తొక్కు! అనుటకప్పు) 
ముందరిపాదములతో తొక్కని ప్రజేశమును. వెనుకట్పాదములతో (తొక్కూనట్రి 
యని యర్థము, ముందరి యడుగులము[ద్రలను మించునట్లు చెనుకెటి యడుగులను బాచి 

చేసి సడచునది ఊఉ _శ్రమజాతీగుట్దమ, పె జాతీయము కావ్య పరిచయముగలవారికి 
(కొ శ్రడి కాదు, 

కొన్ని యుడాహరణములు; 

(క్ర క “ఎక్కిన (దొక్కానిచోటులు 

డొక్కుచు గుజ్జంబునడువ. (జే2 పక్ 2-199) 
(2) సీ గ త్రొక్కనిచోటులు (త్రొక్కు.చు మిన్నందు 

"అక్కు_లుగల 'లేజినెష్కాకున్న.! (ఆద్భటా, 2-119) 

(8) నీ “ఎక తొొక్కనిచోటుః దొక్కించునీయాజ్ఞం 

గడవండు పద్మినీ కాము కండు.” (వసు, 3-177, 

(క ద్వి. “=. త్రొక్కనిచోటు |దొక్కు. 

తురగరత్నము నెక్కి తూర్యముల్ మోజయ,' (నవనాథ, ఫు, తికి) 

తొక్కానచోటులు (తొక్కాక' అను వాడుకయును కలదు, 

(5) “చ, పరిపరిలాగులం గువియ! బట్టుచుర్భా వలన్మ త్రేయంబునకా 

దుకగము లేగుదెంచె నవె త్రొక్కినచోటులు | త్రొక్క_కుద్దతికా,' 

(జైమిని 2-15.) 

ఈ జాతీయము అవొచ్చుకొనిపోవు' అనునర్థమునను ('ప్రయుక్తమె యున్న ద్కి- 

(1) వ్, క మెబు6ంగులు (గ్రుమ్మరింపం గను 

మించులు (తొ క్క_నిచోట్లు (దొక్కం.ి (వేం, పంచ, 3-249) 

(2) ద్వి, - కనుదోయి మెటుంగు (తొక్కంనిచో ట్రం దొక్కః? (నవనాథ, ఫు, 18) 

¥ “తియ్యనిపదను? అను పదమునకు ఫూ, టీ, లేదు. 

తియ్యని = తీయని = తని, తీయు = తగ్గు, (జ్వరముతీ సినది, అనివ్యవహారము) 

క్క కశమల్ - దీయ ముద మ్మొనరిచ్చి కడుం 

థీయము గనువీ పంగా యుధిస్టిరండనియెక ,) (విజయ, 8.180, 



౨౮౮ సారంగధర చరిత్రము (ఆ. 

దియు మధుకమయిన మకరందపుతడిబే చల్లనిదియు నైన తామర శేకున్కు అని కనా 

పజపి = (ప్రయోగించి నృపొలు డెందముక్. = రొజువృదయమున్సు ఇట్టట్టు 

జీ 'ఇృక్షొ = బాధించేను. 

వ. అత్రజీః ద త్రటిలి చిట్టాడిన గుట్టున నెట్టనం 4 దెట్టగిలం 

బడి 1 చుట్టు ముట్టినట్టి నురుకరాళితేజీల శిశిరక రాళిమలయానిల 

రమాసూనుల నుద్దేశించి వసుభేళుండు సు|పలాపవి[పలాపంబుల 

నిట్లనియె, 

టీక... * చి్రాడిన గుట్లునకొ = చలించిన మర్మముతో ( = మర్మము” 
ఓ రిం 

చలించి తెటుగిలంబడి = నీరసిల్లీ చుట్టుముటినటీ = తన్ను ముట్టడి వే సిన, మరుకఠాళి 
డు య లు టలు రు 

'తేజ్లీలకా = మన్మధునియొక. భయంకరనులయిన గుజ్బ ములను (దా చిలుకలను) 

ికిరకర 4,4. సూనులక = చంద్రుడు అ తుమ్మెదలు = నులయానిబము - మన్మ 

థుడ్కు అను వారలను, ఉచజ్టేశించి స్ఫుప్రలాఫ = మంచి మాటలచేతను నీపలా 

పంబులక్ = దుఃఖవచనములఇేరన్సు ఇట్లనియెను. 

ఉ, శ్యూలాయుధు నొక్కమ్మాత్రమున నంగము (వయ్యంగమోది మించి తాం 

వీయనివింట నే చెనుకదీయని వీరమునకొ మనోభవా.) (చిశ్రభాం 

కా పాటా “తెట్టిగలంబడి (ఇదే “వావిళ్శ'వారి పొఠమున్నుం 

భావలో తెటనగిలు  “తెటగిలయడుు అను (క్రియలేగాని (తెటిగిలు? - 
ఉట టి వం 

లతెట్టిగలంబడు) అను [క్రియలులేవు, ఫూ. ము, నన్సు తంజ, (పతులలోనుసాడా 

“కెటగిలబడి' అనియే యున్నది, 
ర 

Q Q థ్ (0 (i |! * [ శా పా మట్టా ముట్టినటి. (మూ ప్రా, టీ లేదు 

౮ 1 శ ( శ చుట్టుయుట్టినట్టి అని వూ. ము. పా “వెంబడి. జుట్టుమాట్టినట్టి” అని 

తేంజ, తొ, పొ, 

ఇ వూ టీ “వంచల హృదయము చేత, 

గుట్టు అనగా పృాదయముకాదు. (చా శ ర “వృదయము “చేతి 

అనుట తప్పు; హృదయముతో అనుట యొస్బు, 



౨) రాజు చందాగదులను దూవించ్వట చా 

A 
Ca చి గి —* రాజ్జు చందా దులనుడూషించుట te 

సీ ఓ చందమామ, నిన్ జూచినయపుడె వూ 

చిత్రాంగి మొక మింత చేసికొనును, 

రాచిల్కలార్క మారాక గన్నపుడె మా 

మదిరావ్నీ * నోరార మాటలాడు, 

నెల దేటులార, మి మ్మాతీంచినపుడె మా 

గజయాన తల (గుచ్చి కౌంగిలించుం 

దమి6 జకోరనులార మిము గాంచినయపుడె మూ 

కలకంఠి కన్నులం గప్పుకొనును, 

షీ దయ గలిగి కూర్చు చుట్లంబు లయితి కేని 

యటకు మో శేలి ్ళనా విరహార్థి 4మే 

డెలిపి మా పద్దుగంధిం దో జెచ్చి నన్ను 

గూర్చలదరయ్య మిము వేచుళొనెదగాకు " ౧౭౧ 

ఫో కా. పా నోరూరి (నోరూరక్షా = తీయంగా' అని వూ టీ.) 
(నోరూరుటి యన గా నోట జలమూరుటు, (‘The mouth to water." జెను ) 

ఆశగలుగుట - సీ, “ఊరకచూచి నోరూరు టింతియ కాని యందని మాగినిపండ్లంద 

వశ మెం) (దకా* చ. 1. 1-10) మాచితా9ంగ నోట నీరూవున ట్లు మాట్లూడుననుటు 

యుచికేము కొదు. లోకవ్యవహారమున్క చెవ్రలారవినుట్య కనులార చూచుట్య నోరా 

రమాటలాడుట కలదుగాని, *చెవులూరవినుట; కనులరచూాచుటు, ఇత్యాదిగా 

వ్యవహారము లేదు. “నోరూరి పూ, ము, సా* (నోరారి తంజ తౌ. పా 

(కా. పౌతా విరహా రి? అర్థమేమో+ 

శా పోను నమ్మి “ వావిళ్ణ' వారును (తౌ) అనియే అన్నారు. = 

వూ. ము+ నన్కు తంజ, పతులలోనుగనూడా (నా విరహాక్తో అని యున్నది. 

4 శాప వేగందెలిపి” 

“జేగోలో అరసున్న పెట్టుట పొరపాటు, “వేగకా? అనుటయును తప్పే, 

“డేగ కళ గాని (దుతపకృతికము కాదు. (చూ. క. ర.) (క౦డలమ్ములు చేగకాెని 

Gy 



౨౯౦ సారంగధర చరితము (ఆ, 

టీక. మొకమింతే బేసికొనును = ఆనందమున ముఖమును వికనీంపజేసికొ 

నున్కు అని యర్థము. (చితాంగి దందు)నితో సమానమయిన ముఖముకలది, అని = 

భాఎ.నోరార మాటలాడుకా = డీతితో మాట్టాడును, అని అర్థము, 

(ఆమె పలుకులు చిలుకపలుకులవంటివని భా.) స్ తలగుచ్చి కౌగిలించుకా = అత్రి 

ేరిమచేత తలయొగ్లి ఆలింగనము చేసికొను సని యర్థము, (ఆమె తలకట్టు (-కోకుల్చు 

తు మ్మెదలవం€ టిదని భా) హంగ = మిక్కిలిగా మన్నించు నని 

యము (‘To బాం leer at, devour with glances. భాను. 

(అమె కన్నులు చకోరములవంటివని ఖా.) కూర్చు చుట్టంబులు = నిజముగా 

సేమించు బంధువులు, మౌ పద్మగంధికా = మా ba (మా? "ప్రేమ 

మునకు సూచన్య “పద్భగంధి? యనుటవేత ఆమె పద్మనీజాతి (నై శ్రీ యని వ్యంగ్యము) 
కుకా. 

రమ్ము? (ఖా. ఆది, 1-115.) పూ ము, లో. కజేగెలిసి అని సరియైన పాఠకే 
యున్నది, 

1 పూం టీ.._శిరన్ఫును పొడిచి అలింగనముచేయును.? 

పూః టీ కర్తలు శల = శిరస్సును, గుచ్చి = పొడిచి అని యర్షము న 
చేసికొన్నార, పాపము! తెనుగు మర్యాదయెరుగరు. * శిరస్సును పొడుచుట - కి 
లించుకొనువారు వేయదగినపని కొదు, 'తలగుచ్చి కౌగిలించుటి యనగా తేల కడు 
పున కానించి కొగిలించుకొ నుట, 

ఊఉ, (కేమలింశేరం బిల్చి తలగుంచ్చి కవుంగిట జేర్చి.” (వసు. 6-ర్4) 
“తల... జేర్చి = తేల కడుపులోనుంచి కౌణిలించుకొని అని టీక 

ఊఊ. “అచ్చటిశేయ పాండవ్రల యంద అమా జని చెప్పి ము9క్కు చుక్లా 

(గ్రుచ్చియ కాంిలించుకొని కందిన చిత్తము నొప్పిదీర్చుమా.”( ఉద్యో, 8.184) 
పూ టీ, ప్రకారము (గుచ్చి (= పొడిచి). కౌగిలించుకొన్న యెడల చిత్తము 

నొప్పితీరునా#ీ తలగుచ్చి కొగిలించుట ెరుగని పెద్దలకొరకు గౌరనకవి మెంత 
చక్కని వివరణము వాసీనాడో చూడండి... 

“ఆఅ పళుష్తాలుని నత్యాదరంబు- దీపింప (బిలిచి తదీయ మ సమున్క 
వత్నఃస్థలంబు మూవ 6 గొటిలించిి (నవ పు కష 

“కలగ్ఫుచ్చి = శిరస్సును పొడిచి” అని హత్య (M1rder) సందర్భమున 
ఇప్పవచ్చును; కొని ే9మాలింగన న చెప్పగూడదు, 



౨] స్ట] చందా కులను దూషించుట Cae 

గీ తనదుపే వెన మురులు చిదజలుసేయు 

దనుచు నిను బటల జూచుంగా తూ తముంబు 
రై 

రాజ్య వివరవాండు నో తపతి స 

వల దనక మూళుకోం గూడి కలంద నేల? ౧౭ 9 

ఆళి | కం౦ంగి పభ్యమాను గ మనసించం౦డ =~ 

క్ “మెడగుచ్చి కాణిలించును 

నొడ లెల్లం చారవశ్య మొంవించు నరికొ 

వడి మోహానిద9ఫు మును 

ఖ్ 
బుడమి నృసింహాందు) ఖస్షపుతి)క యొ రా! (కావ్యా. సం, ౭.151) 

ఖగ్షపుతి9క్క మెడకాగు)చ్చి = కుక్తుకనుపొడిచ్చి ఆకిని కొగింలించునకు,' 

శిరస్సును పొడిచి కౌగిలించుటయు నటి దేయగును. _- 

“తలగు9 చ్చి యనగా కడుపుతో తలనుకూర్చి యని సరియైన యగ్గము* 

కారుచు? ధాశువ్రయొక్క_ మాకురూపము “కచ్చు. కళలమోదను, దురిత పిక్సతి 

కములమో దను “కుచ్చు? “గుచ్చు? అయి, కాలకమమున సరకొదిగా"నే వ్యవహా రమున 

రూథమయినది. ఈ తత్త్వము నెరిగిన పెద్దలచే పరిర్క్చృుతములయిన కృతులలో 

“కచ్చు అను పరహిదిరూప మేకనబడు దుండును. (గంథవి స్తరఫీతిచే ఒకటిళం 

డుచావారణములుమాత ) మే చూ ప్రుచున్నాను, 

(2) గీ. “క్ఫచ్చిమద విభుండు నీ కొడుక గాయి, లించి.” 

(కోర్లపర్వము. 180కి 
(b) చ. “కొమిరె మనోవ్యభం బొగులంగు)చ్చి కవుంగటేక్సి * 

(వసు. 8-104) 
“కిచి కవుంగిటంటేర్చి = బిగియం గొలిలించుకొని? అని టీక, 

(0) సీ. “సుక కిళశ్వసనంబు నెరపె సీంభుకవల్లి 

గం చ్చెం డావులుసోశం గోవినెమ్మ.”. (వసు. 1.158) 

శావులుసోడకొ = పరిమళేముల చెడు క శాస్థానము లంటునట్టులుగ్యా 

(కోచ్చెకా = కాయిలించెను.” అనిటీక, 

(కేవలము “గుచ్చు? (= (కుచ్చు) అను (క్రియ'కే “కౌలలించు? అను నర్భముండు 
టను పొళకులు గమనింతకురు గాక) 



శ్రికొ ర్త సారంగధర చరితము (ఆ. 

కీక.. ఆ- తీమంబు = రాహువు. ((రాపశాధ్యాంతే గుణే తమః అమ.) 
తనదుేరైన యిరులు = తనకు సేరయిన “తీమము) అను పేరుగల చీకట్లను 

చిందజచే యుదు. అను చుక్రా = నీవు నాశము చేయుదువని, నినుకొ , (గ వాణ కొలమున) 

పట్టంజూచుంగా = పట్టుకొన జూచుచుండునుగడా $ రాజ = చంద్రుడా, నీ చేరి 
వాండకొ = నీవు రాజవు; నేనును రాజును, అంతే కాక్క ఈనుగోక్రపతివి = నీవు 

మావంశేమునకు మూలపురుషుడేవున్ను. (రాజు చంద్రవంశమువాడు. ఇట్టినీవు 

వలదనక = ఈపనివద్దని చెప్పక, మారుత్రోక్రాకూడి = మన్మథునితో బేరి కలంచ 

"నేల = నన్ను చాధింతు వేల శ 

చందా, తమము (= రాహువు) తమమును (= చీకటిని) అభిమానించిన 

మాత్రము. రాజ వయిన నీవు రాజయిన నన్ను అఖిమానింపవలదా  మన్మభథునితో జేరి 

నను నీవు బాధించుట ఠగునా * అని తా. 

మ, “ననునీగో తేజు +నేచచేలి యనుటల్ న్యాయంబుగా ద్ద చ 

య్యనం దోంబుట్టువులెన యబ్దముల ప వయ్యా! పగల్ *మిోజు ది 

మె నయం చేయుదు, (వానవ్రుల్, గువలయా పేక్షల్ మండిగల్లు రా 

జునకుం దము ల మీ$ాందణగాంతు. లవియెచ్చో. బుట6గా నేర్చునేః 
లు 

ట్రీక.— అష = చంద్రుడా, (“అబ్భా జివాతృకస్ఫోమః' అము) నీగో 

అనుటల్ = అని నిన్ను నేను నిష్టారమాడుట , 'న్యాయంబు కాదు, ఎం౦దువల్లననగా* 

+ కా. పాానింతయేంచుటకుంగా నాయంఖె నీక్రబ్ణశ్ల? 

ఫూ, టీ* లేదు, నాకస్థము కాలేదు. 

* కాపా -- “మోజఅంగా, ననయం౦బుక్రా గటీగందం జేయుదువు- నీకట్లాశ, 

యెపేనిరా, జునకుం దమ్ములమాంద6 (బేమగలదా సౌొంపారంగా నెందులకొ, 

((గతీళందకా = "అక్క_మాడునట్టు = నశించునట్టు? అని పూ, టీ.) 

“నశించు? అనునర్థమున గ తీగందు” అను వాడుకకల దే మో! పూ వుశేకునక్ర!గ టి) 

అను పేరుమ్మాత్రేము లేదు. “నీకట్టాగ యెస్టేనిరాజునకుక అంటే యర్థ మేమో! 

రాజునకు కయ్ములమోద (పేను (సొంపారంగా) లేకపోవుటకు కారణమేమో 

(ఈ పద్యమునకు సకియైనపాఠమును పూయు, నుబట్టియు, తేంజి. తౌ, పాఠములను 
బట్టియు -సమకూర్చుకొ న్నాను.) 



త రాజు చేంచాదు బులను దూవీంచుట ర ది 

నీవ్రు తోంబుట్టువులైన అన్థాములక్రా = నీతోబుట్టిన కమలములను, (చరిద్రుడును 

కవములములును నీటబుట్టినందున తోబుట్టువులని సారస్యము. ) పగల్ మోణికొ == 

MER, (పగలు = పగటివేళ మిజక్షా = కడచి పోగా= సాయం 
సమయమును అని అగ్థాం.) దిమ్మెనయంజేయుదు = బాధ"ె ట్టుదువు [(చంద్రుడుద 
యింపగా "నే త ముడుచుకొనును.) అట్టి నిన్ను న్యాయనిస్థురములాడి 
యేమిలాభము* తోబుట్టువులనే een నన్ను మన్నింతువా అని 

యె త్రిపొడుపు. hoe నిజమే అది నీతప్పుకాదు; కళవలయా పేక్షల్ 

మదికొ కల్లు రాజానకుకా = భూమండలము మిది యాశగల రాజుకు, తమ్ముల 

మి౭ందక్షా = సోదరులమోద, కాంమలు = (పేను, పుట్ట నే గరదని భా, (కువలయ -ఓ 

అసపేకల్ మడికబురాజానకుక్రా = కలువలమో ద(పేమగల చందుినకు, తమ్ముల 

మీద = కమలములమిద కాంక్షుల్ పుట్టంగా నేర్నునే! అని ఆర్థాం) రాజ్యకాంక్ష 
గలవారు అన్న లను తమ్ములను తువకు తం(డీని సైతము విప(పయో గాది దువ 

త్యముబకో పాలు నేయుట లోకమున కలదు. జ రంగ జేబు (పభృతు లిందుకు 

తార్కాణము 

“దురి తెరవ కర్తు మాళ్మసా త్సగియళీంతే నృపసూనవోహీయత్ 
క (రఘు, రిక 

“రాజప్యుతా మదోద్వ్య్భృత్తా, గజాఇవ నిరంకుళాః 

(ఖౌతరం వితరంవావి, నిఘ్నం ల్యే వాభి మానినీ. __ సుభాషితము, 

గీ, పాము 4 తనర గౌ ననియెడు పలుకు నిజము 
గా మెలంగినరాహునవు గజచి నిన్ను 

నేమి శేయక పోయె! న దేమి యకట! 
యోవధీఘుండ ఏ వౌటనో మృగాంకః ౧౭౪ 

టీక మృగాంక అ చందు)డా, 'పొము (కేనరకా) గాము = పూచే 

కొంత కాలమునకు గ 9హము, అనియెడు పలుకు = అను కింవదంతి, నిజముగాక్రా 

'షెలంగిన = సత్య మేఅగునట్లుగా 'వర్తించిన (అనగా పామును- గామును, అ 
రాహువు, (రాహువు 'సర్పరూపమయిన గ9హాము.) కజచియును, నిన్న -ఏసి 

4 వా పొం కళనర్రంగామనియొ డు 

క గాము) సరళాది గావున “గా” కుముం దరసు సున్న వె పెట్టుటతప్పు. శా స్రీ గారు 

పుట్టినందున వావిళ్ల వారు a కొండపల్లి వారుగూ డా "పెట్టినారు 



స్ు సారంగధర చంతిము ఆః 

చేయకపోయెను; అబేమి = ఎెంద్రువల్లకీ అకట = అయ్యా, నీవు, ఒప, దీకుండ 

వగుటనో = వుందుమూకులకధి కారివగుటవల్ల కాబోలు! (ఈశ్వర వేరు విసబొస్టి, 

ఆనుఓవ.ధ్ధులు' విమహరములు, అట్రియోపధులకు చందు డధిపతి. __ “ఓవధీకో 

నిశాపతికి, అమ ) 

పము ముదిసీ గ ంహమగునని జన్మ శుతీ* === 

క్ర. “పాము కడుముదిసి కడపట గామగు చందమున వాస్థకంబున6 (గోధం 

చేమియు మానకమండెడు బాముని మునియే  తలంపనదియుందపమే ?' 

(మను, 4. 88) 

చ. సకలము కాలకూట సహాజన్ని సుధాకరులె డండు, నిక్క వూా 

వాకొయిది యంచునోసితనుయూఖ నినుంజెలియంగంగోకి యూ 
రక యటు వేరినంతం దలపాణము దోశకు వచ్చె లెక్క సే 

యకదిగ మింగ నేని యకటా! యలరాహును మన్మి_గాంచునే? 

టీక సకలముక = లోకమంతయు, సుధాకరండు = అమ్బతకిరణుడయిన 

చందుడం, కాలకూట సహజన్మి = కాలకూట విపము(నకు) తోడబుట్టినవాడు 

=ేరుకు సుధాకరుడే గాని నిలంవెల్లవిపు ము.) అండ్రు = అందురు. ఇది నిక్క వకొ 
నొకొ? అంచుకొ నినుకా 'తెలియంగంోరి = (కర్త - శొహువు) నీ తత్వమును 

"తెలిసికొనవ లెనని ఉబలాటపడ్సి ఓ సికమయూఖ = చందు) డా, ఊరక, అటుచేరి 

నంతీక్షా = నిన్ను స్పృృశించినంత శే, తేల సపా)ణము తోకకువచ్చెకా జు ఆొతన్సిక్తి 

పా90ణాంతకమయ్యెను, రాహువు సర్బ్పరూపి కావున తలపాంణములు. నిజముగా 

తోక శేవచ్చె నని సారస్యము.--పాములు మొదలగు కొన్ని సీసృృపములకు చరమ 

వేళ పొణము తోకలోనికివచ్చుట సహజము.) లెక్క చేయక = డానిని లక్ష్యు 

పెట్టక, అలరాహువు, దిగ మింగ నేని= నిన్ను పూర్తిగా (మింగినయెడల, మన్కి 

కాంచునే = బితుక్షునా? (బ9తుకడు - చచ్చునని భా.) 

“సకలము = లోకమనుంకీయు” అనుటకు, __ 

“ఈ సకలంబునంగల మహీపతి వర్ణము” (శృం: చై. 4-186) 

+ శా సా, సకలుయడు? (“=కోళీలుగలవా(డు అని ఫ్రా. టీ.) 

చంద్భుని (కలత్వి విచారయుతో రాహువున కెటి ప్రియోజనమును పదరి 
‘ ' 

7 ౬ స్ట ' మున నుద్దిష్టము కాలేదు. ' “సకలము కాలకూట సహజమ్ము అని, పూ. ము. పౌ 

“సకలము, ; సవాజన్య్ము) అని, తంజ, తాళ. పా, 



౨] రాజు చందాదులను దూవీంఎచుట SFA 

“ఈ సకలంబునక్రా = ఈ పపంచమునందంతటను”- అన్ని సర్వంక సా వ్యాఖ్య, 

తలపాొొణము తోకకువచ్చు'- అను జాతీయమున కొకటి శేండుదాహరణములు, 

చ, “చెజకకెవిల్టు పువ్వులమె చిక్కని చక్క నియమ్ము, లేయుచో 

గుణీ మె చిత్తముల్ , హరుండు కోపమునం గవుంగొన్న న౦గముం 

బణీపటి యరయన శై శలపాగిణము తో కకువచ్చ, "నెవ్వరిం 

గజచు ననంగు6 జేమిటికి. గంపము ఇెందెదవంబుజాననా.*(దళ. చరి. 8. 199) 

ట్ క కాయము వంగి తౌముదిసెం గన్ను లునుం బెరగ”ప్పెల గాలు చ్చే 

దాయ నటంచుకోసీ నరసాధిపనందన కృష్ణరాయ, యీ 

భూయువతీలలామ నినుంబొందిన నాది భుజంగ భ రృకుక్రా 

బాయని చింకచేత దల పా)ణము తోకకు రాకయుండునే[ (చాటు-మంజరి.) 

గీ, శనులయపవమాన బాలకుల్ మందులు గద, 

యమృతకరుండన్రు గద సీవు కమలవై రి, 

యకట యిటులయ్యుం 'బెంపు సేయంగం దగునె 

యంగజవ్యానులను మాన్చకం గరంబుః ౧౭౬ 

టీక, __కమల వైరి = చందుడా, మలమపవనూన చాలకోల్ = మలయ 

పర్వతమునుండి వచ్చు గాలిపిల్లలు, మందులుగడశీ = తెలివిలేని నాండ్లుగదా! 

మలయమారుతములు మందములని భౌ; మందులుగద = జొవభమ.లుగదా * అని 

చనుత్కొారను. నీవ్రు అన్బుకకరుండవుగ ద = న్భుతిలేకుండా జేయు వాడవుగడా* 

“ఎ చగ్మదుడు అమృతే కిరణములు గలవాడని = ఖా; అమృత హాస్తముగ ల వైద్యు 

డవ్సగదా _ అని చమత్కారము. ఇటులయ్య్యక్యా అకట, అంగ జవ్యాధులను ౯= 

మన్మథతాపమును (శరీరమున గలుగు జబ్బులననిరయును) మాన్నకకా = పోగొట్టక, 

కరంబు = మిక్కిలి గా ెంపుసేయంగకా = వృద్ధిచేయుట, శగునె 1 
——————— 

+ కాకి గారి (ప్రతిలో ౧౭౫ మొదలు ౧౮౪ వరకునుగల పద్యములు 

వరుస చెడి యాకిందిరీతి గా. తారుమారు గా ముద్రితీమ్చులై యున్న వి 

౧౭౫, ౧౮౧ ౧౮౨, ౧౮౩, ౧౭౬, ౧౭౯్కా ౧౮౮, ౧౭౭,౧౭౮, ౧౮౪ 

వీనిలో ౧౭౫, ౧౭౬, ౧౭౭, ౧౭౮: చం దదూవణము, 

౧౭౯ = మధ్యుప్రత మాూరుతదూవ అము, 

౧౮౦ మూరుక చంద్రదూవణము* 

౧౮౧ మొదలు ౧౮౪ వరకును మన్మథదూప.ణము, 



తక సారంగధర చరితము [౮ 

విరహులను బాధించుట తగదని మందులయిన మలయానిల బాలకులకు చెప్పి 

మాన్నింప సమర్ధుడవు స్వయము అమృతకరుడవు, అయ్యును చందా నీవ్ర వారితో 

చేరి మదనతాపమును శేపీ వియోగులను చాొధించెదవు. ఇడినీకుతేగునాశి అన్కి తాం 

నీవు అవుతహా స్తయుగల వైద్యుడ వైతివి, వైేత్రిభాగే సమృద్ధిగా ముందులు 

నుండెను. రోగములను మొన్నక ెంవుచేసెదవేమోయిీ 1 అని చమత్కారము. 

“మాన్నకకాి అని వ్య. క్వ, మును (దుతౌంతే ము'గా వాడవచ్చునని గిడుగు 

వార్ సిద్ధాంతము. (చూ, బెల, కర ఫు లిల్లిర్ర్.) 

చు పలుమటు పద్చరాచబువబండల [వాలుచుం బారిజాత!మం 

జులలవలీనికుంజముల సోలుచు ఏన్నది( దేలుచుకా సుకల్ 

నెలకొని కంటికిన్ నివుర తేక చరించుచు నుండు కెల్ల స్ 

కళలు భుజింప6గా నయిన కాంకరకుం గాక సుమో సుధాక రా. 

టీక... సుధాకరా = చందుడ్శా సురల్ = బేవతల్తు పలుముణుక్షా = 

మాటిభవూటికిని, పద్చ,..(వాలుచుకొ ఆ చల్లని మరకత శిలలమోదపడి పొర్గాడుచు, 

పారి... సోలుచుకా = = పారిజాతములయొక్క_యు, వ౦జాల = అశోకముల 

యొక్యయు, లవలీ = వెన్నెల తీ గెలయొకో యు. నికుంజములకొ = పొదరిండ్ల 

యందు, సోలుచుకొ = వివశు-లె పడియుంటూ, ఏికా-నదికా = అతల 

తేలు చుక్రా = ఈదులాడుచ్చు. నెలకొని = ఉండియునుు కంటికికా నిదురలేక 

వరించుచు-ఉండుకొల్లకా, నీకళలు _ భుజింపంగాకాా భుజించుటచేత, అయిన = 

కలిగిన కాణోకుకా = తొపమునకు కాక చుమో = తాళ లేకనే సుమా. 

స్వర్గమున మరకతీనుణులుకేప్ప మరి రాళ్ళు లేవ గాన మరకతశిలలమిద 

(వాలుట యు్ఫ సొరిజాతౌదులు తప్ప ఇతరవృ కములు లేవు గావున పానజాతాది 

నికంజములయందు సోలుటణు, గంగతప్ప మరి వేరు నదిలేదు కొవున గంగలో 

కేలటయు, అనిమీషులుగావున నిదురలేకుండుట ము బేవతలకు స్వ భావము. 

స్వభావ లక్షణములకు ఛం(ద్రకళలు భుజించుటబేత కలిగినతాపమును కారణము గా 

చెప్పుట ఉసాలంభిము. 

+ కాసా... మంజుల,” (“పారిజాత వృకుములయొక్కు.. మంజుల = 

మనోజ్ఞమైన, లవలీనికంజములకొ = తీగ పొదరిండ్ల మందు.” అని ఫూ. టీ,) 

ఈ-హారిజాతలవలి = పారిజాత ముల యొక్క... తీ” అనుట పొరపాటు, 

“లవలి” ఒకజాతి తీగె యొక్క “పేరుగాని లతా పక్యా యపదము కాదు" 



౨] రాజు చండాదులను దూషీంచుట ౨౯౩ 

బ్ గరళపుముద్ద దిన్న కజికంఠు(డు నీకళ దాల్పంగా నిశా 

కర జడగట్టి మాద హిమగాంగజలంబుల నించి యందు మే 

నొారయలో నుండంజేసె నటు లుండీయు దా సగ మయ్యె హా! సుధా 

కరుండవె యైన నిక్ వెడల. గాయ నేమిటి కల్ల రాహున్రన్ * 

టీక. కళ్ = చం దునిలోపదారవపాలు, జడగట్టి = జడలు జూటముగా 

బిగించి హిమగాంగజలంబులకా = చల్లని గంగోదకములను నించి కా నింపి సగ 

మయ్యెక = మిక్కిలిగా కృశించెను. (అర నారీశ్వకడయ్యెనని చమ.) సుధాకరుడవె 

యెనకా = అమృతకిరణములు కలవాడే యెనయెడల్క, రాహువు వెడలక కాయ 

చేమిటికికా = వెళ్ల గక్కుట యెందుకు $ 

ఓయిచంద్రుడా. సరళేము నవలీలగా[మింగిన కాలకంఠుడు నీలోపదారవభాన 

మయిన ఒక్క కళను ధరించిన మాత్రమున గలిగిన తాపమునకు తాళ లేక జడలు 

జూటము గాకట్టి అందులో చల్లని గంగాజలములనింపి నిరంతరమును తౌల్నుచుండియు, 

తాపము తగ్గక సగమయ్యెను, ఇకనీ నిండుకళలకు ననుబోటులా తాళగలవారు ? 
ఓయీ నీవు నిజముగా అమృతకిరణుడవేనా + అయితే రాహువు నిన్ను' (మింగక 

వెళ్ళ్యగక్యూటక కారణమేమి * నీవు వీవకిరణుడవుగాని అమృతకికణుడవు కావు 

అని _ తౌ. 

“జడగట్టి - అందు గాంగజలమునించి” అనుటచేత గంగను శిరన్సు 

ధరించె ననియు, “సగమయ్యె' ననుట'చేత్క, అరాంగమున పార్వతిని వహించే ననియు, 

ధ్వని, చం దకళ్థ కా మోద్దీ ప పకము, కావుననే కరకంళుడు hae చంద్ర 

కళొధారణమువలన గలిగిన కామో(దేకమున కో రువలేక ఒకరికిద్దరు ప్ర్రీలను భరి౦ంప 

వలసీన వాడయ్యెననియు, గరళే పుముద్ద (మింగిన) అనుట జేత్త “చంద్రకభవల్ల గలిగిన 

తాపము గరళేముకం పెను దుస్పహమనియు వ్యంగ్యము, 

వ వ్ర తమా యిటు లేంచ మధు 

వ్రతమా? సీ కుచితమా విరాళిం బడునా 

వత వమూలింప వయో చా 

కుతమామోాదయుతమా చిబుతమాబుతవూా, ౧౭౯ 

టీక. మధ్యువతమౌా = తుమ్మెదా ఇటులు-ఏందకా ఆ ఈరీతిగా చాధిం 

చుటకు = (వ్రత్రమా = సీకి దేమి (వ్రతనూ! చారుతను = మిక్కిలి హి న ఆమోద, 
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నా సారంగధర చరిత్రము [e, 

యుతమా = పరిమళముతో కూడుకొన్నదాన్యా  -బిరతమారుతమా = పసి పల 

వాయువ్య, విరాళిక పడు = వియోగ బొధ ననుభవించుచున్ను నారుతము డా నాగోడు, 

ఆశింపవ్కు అయా, నీకుచితమా = నీకు ధర్మ మేనా * ( 

పంచచామరము. 

థీ బొహారు మోకు. జల్లగాంగం జూడు. డోసమిరకం 

జహారులార మంటమారి శంబరారిం గూడి న౯ 

గొహారు సేయ నేల సారెకు౯ా జలంబునం భుజం 

హారుపాద నూన మిరు కాశ లింక + శేంచిన౯ ౧౮౦ 

టీక, ఓ సమారకంజహారులార = ఓ మలయమారుత చంద్రులార్సా (కంబ 

హారి క కనులములను హరించువాడు) జోహారు = నమస్కారము మంటమారి = 

ఎదుటిమే లోర్వలేక చాధించువాడైన (+మంటమౌర 2 66719 or pestilent 
fellow * (బొను.- మన్మథుడు శంకరుని కంటిమంటను పొందినవాడు కొవున మంట 

నూరి) *ళంబర(అరికళూడి = (శంబరాసురునికి శత్రువైన) మన్మథునితో చేరి, నక్ష 

గెహారచేయ"నేల = ఎందుకు బాధించెదరు. ఇంక్క కాగలునేంచినకా = నాకు తాప 

మును శేపితీర్కా భుజంగహార పొదమాన = పర మేళ్వరుని పాదముమో దఆజ్ఞ (ఒట్టు) 

భుజంగహాయి డనుటచేత శివుడు భుజంగములబేత సమిరచం (ద్రులను కరిపించు 

నని భౌ, పాములు గాలి నాహరించునవి -కావునన్కు చంద్రునికి విరోధియైన రాహువు 

సర్చరూపీ కావునను, సమిోరచంద్రుల కిర్వురకును పాములన్న భీతియే. 

మంటమారి జ మండిపడు స్వభావము కలవాడు; మండుట స్వభావముగా గల 

వాడు అనుటకు, 

$ ఈపద్య మించుకమార్చుతొ 'విజిలో ఉన్నది. (చూ. J-49) 

+ కా. పా - 66 చైసినక్షో? 

% క్యాన్ర్రీగారు “విజి టీకలో శంబరారెకా = మన్మథుని (నీటికి శ త్రువయిన 

యన్నిని = అనయా - అగ్నివలె ఏర్పువానిని అనియు) * అని విశేహిర్లము |వాసీ నారు. 

పొరపాటు, అగ్నికి నీర శతువుగాని నీటికి అన్ని శ త్రువుకాదు. - క, (తన గుణము 

ఫూనియున్నాం డని పగతుని నమ్మంబోల దనిశము మడిలో ననలశిఖా శక 

మనలునిై(జి౦ది జల్ల'నార్సు నొ లేదో? (వేం; పంచ 



రాజు చందాదులను దూవమ్ంచుట దిగా 

వు. “రవి తీ వ్రద్యుతియండ్రు, పొవకుని నేజామంటమారండ్రు వా 

రి విధంబుల్ "పెనుపంజు[క్రింది డివియల్ శేరాజ నిన్నెన్నుచో; 

నవునాందావక తేజమోక(క చుమో [ యద్దాస్త్రం డవికాబడుకా 

భవనంబుల్ వడిం జెచ్చు నిచ్చశఖి దీష శేణి దంఛంబునకా 

Cer 
4, 'అవిమలాతు (దుక మధునిశొటమహాిబలశేది మొనలో 

కావనుపట్టి వై మధునిశాట మహాబలులందుం గూడి లో 

కావల్సి నేంచ నేల విరహార్తుల మోందనె * నీదు శ"ర్యముల్ 

భావజు యీహశాహళిహలాహలిముందణం జూప వైతిగా.౧౮౧ 
టీక, విమలాక్కుండుక = పవిత్రహృదయుడును మధు... భేది. - మధుజు 

నుధుడను పేరుగల్క నిశాట = రా మ్షసునియొక్కు మహాబల = గొప్పబలమున్సు 

ఛేదీ = పోగొట్టినవాడును అయిన, ఆ లో కావను పటి వై = జగ ద్రవ్కు డైన ఆ నారా 

యణుని కుమారుడ వె, మధు...గూడి, = మధు = వసంతుడు నిశాట = చంద్రుడు 

మహాబలుండు = వాయువు అనువారిలో జేర్చి లో కావళికా = లోేకసమాహములను, 

ఏంచనేల = ఎందుకు భాధించెదవు! భావజ = ఓయి మదనా, నీదుశౌ"ర్యముల్ మ 

నీపర్శాక్రమమంఠయున్సు _ విరహార్తులమోిద"ె = వియోగమువే నొగలియున్న దుర్చ 

లుల మిదనే (కాని బలవంతుల మోద పనికిరాదు _ ఏదీ ఈ హాళొెహాళి = ఈ 

f 'అభ్యాతుం డని శ. ర పాఠము, (ప్రమాదము, 

(1) శా. పొ, “అవిమలాత్ముండా? 

(2) పాథభేదములు... “బల "భేదియైన లో కావళినేచనేల విరహార్తునీ 
మీదె నీదు శౌర్యము ల్భావజ యా వాలాహాళి గపొలికి మందజ జావలేవుగా 

గావున .నీ మహత్వ మది గానగవచ్చె గదయ్య మాకిటన్), (వూ. ము, ప 

“= విరహార్తుని మాందనె నీదు శార్యముల్క్ భాొవజ యా హళాహళి 

గపాొలికిముందజిం జూప లేవుగా”. (శ క్త పా 

నీవు విరహార్తుల మిద నె జూపు శార్యముల్ భొవజ యీ హళొవాళీయు 

భర్ణుని ముందర జూప వెతిశా (చొణ్య, పాం 

ఓ ,.మిందనె నీదు. ..వాళావాళి హలాహాలి ముందల, , . లేవుగా” 

(తంజ్క తా, పా, 

(8) శా, పొం “నేయ నీవుం (ఓ) చూపు శ్ర (యుభద్ధని 



300 సారంగధర చరిత్రము (ఆ, 

యాటోపము, వాలాహాలీి ముందటజన్ = ఈశ్వరుని దయొదుట (వాలాసాలము = హాల్రా 

హలము) చూప వైతీగా = చూపీంపకపోతివి గదా, 

ఓరీ మదనా, నీవు పీళ్ళద్రోహివి, నీ తండి మధుని కాట మహాబల ద్వేషియై 

యుండగా, నీవు మధునిశాటమహాబల మి తృుడ వైశిని. నీ తండ్రీ లోకములను 

రథ్నీం చువాడైయుండ గా, తద్విరుద్ధము గా నీవు లోకములను బాధించువాడ వెలిని, 

ఇ౦తళును నీపర్శాక మమంతయును బలహీనులైన విరహుల మొద ేగాని బలవంతుల 

యెదుట పనికిరాదు. ముక్కంటి ముం దేమాత్రము పనికివచ్చినది! అని తా, 

సీ, కరమండలాగై ఏకకలన ఛాస్వద్ది గజా 
వలి బాబు దోలెడుతులువ వీవు; 

నెమ్మి నెకు[డు గాగ నమి శ్ర యుండెడు మేటి 

గురుని కె గ్లొనరించుకుమతి వీవు, 

మిత్తు)౦దు వడీనంల్ మెజసి ధానుంబు ముం 

దుగ నాక్రమించెడు ద్ఫోహీ పీన, 
తమ్ముల క బాదమ్ములర గారించి 

యల *మింటం గనిపించుఖలు(డ వీన్ర, 

గీ, కటకట 1వియోగిలోకంబు కటకటపడ 
ననలశరముల నేంచకు మనిన నీవు 
మానుదువె నీగుణంబు? లా నాను మేన 
మామపోలిక యిది గద మూకువూర, ౧౮౨ 

ఇకా పాం. “అలవిుటక (= ఆ ఇంవంటత అని ఫూ, క్ర 
కనిపించుట. 'వి౦టీత్రో? (= సరము గాని (వింటిచేతి కాదు, 'సహార్రమున 

చాడవలనీనది “తోడి నర్ణకముగాని ॥చ్చేత్ర? వర్గకము కాదు. (చూ, వౌ, కార, ర 
*మెటుం(గుంజూమనివాయ మేనితోడ, ,. నెదుట? (బత్యతీమయ్యె లమ్మీశ్వరండు. 

(మను, 6-101) “అలమింటి అని సౌధుపాథము. వూ, ము, న నున్నది. ' 

ళా పొం వియోనగలోేకం౦ంబు.ి 

“వియోగము ధర్మము “వియోగ ధర్మి, ధర్మిని వెప్పవల సివచోట ధర్మమును 
చెప్పుట కప్పు. వూ టీ. (వాక్య ప్రతిలో *వియోగి అనియున్న ది. దానిని చూచి 
క్యాస్త్రీగారును వారిని నమ్మి వావిళ్లీ వారును “వియోగ? అనియే ము।దీంచి'నారు. 
నొప్ప పొరపాటు, 
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ఈపద్యమున వివయము మన్మభదూసణము, మన్మథునికి చంద్రుడు మేనమామ, 

“మేనమామపోలికి అను లోకో శ్రీ సందుకొని కవి మన్మథునియందు "మేనమామ 
(= చంద్రుని) పోలికలను బొంకముగా పొందుపుచి ఊపాూలంఫించినాడు. ఆయుపా 

లంభము మన్మభచంద్రుల క భేదాధ్యవసాయమున సమానము, (ప్రతిపాదమునను ఊఫా 
లంభము; పా ము tea (క్రమముగా నిబంధింపబడియున్న వి. 

టీక... (2) కర = చేతియందల్సి మండలాగ్ల = క త్తియొక్క ((కౌకేయ 
కేమండల్నాా౪ః? అమ ఏకకలనకొ = కలిమి చేత (= చెత క త్తినిధరించి భాస్వత్ 

ద్విజావళికా ఆ తేజస్యులయిన (డా పూజ్యులైన (బాహ్మణసమాహమున్కు పాజుం 

దో లెడు తులువవు = వెళ్లే దరిమెడు దుర్మార్దడవు. (అని శ ఉపాలంభము. . 

శ్రీ కర... కలనకొ = చేత (చిగురాకు) కటారినివూన్సి భాస్వత్ =| ప్రకాశించుచున్న 
(= అందమయిన) ద్విజావళిక = పకీసమూసామును (అనగా చిలుక లను) పూటుడడా 

పరగాత్తుశట్లు తో లెడు = నడిపించు (స్వారిచేయు) తులువవు = పోకిరివి. (సుకు 
మారములయిన పిట్టల నెక్కి పరునులు "పెట్టించు పోకిరివి) అని  మన్మధథపరను. 

“తోలు? అను (కీయ స్వారి బేయుటయందు రూఢము, 

“మింటక్క, లీలావారి(దోల నింత సర్భరియయ్యుకా ౫, (కళా, 8-72) 

“లేందీయ ఫులికిం గ ళ్ళిమువెట్టి వయ్యాళి. 

దోలు6 గాజడవి నీ దుండగీండుల (ఈ. రా, 7.892) 

కరమండల - అక కలనక్ = కిరణసమూాసాముల మొన పోటులజేత (శరం 

మండలా - ఏశకలనకొ = కిరణముల నెడి కత్తులతో క్ అనియును భౌస్వత్. 

f ద్విజావళలికా = సూర్య సంబంధి పవీ.సమూహమును = చక్ర వాక్రములన్కు  పొజు6 

దోలెడు = వెళ్ళదరిమెడ్రు తులువవు (అని చం ద్రపరము) చక్రవాకములకు నూర్యుడు 

మిత్రుడు చంద్రుడు శత్రువు అనుట (ప్రఫ్ద మః 

* పూ టీ. లో ఇట్టు పొలంభము _ (ప్రత్యేకముగా పేకా_నబడలేదు. 

థీ భూః టీ శర. ..కలనక్ = హ స్థమలయొక్క = కత్తితో - మిక్కిల్సి 
కూడుకొనుటచేతను (ప్రకాశించుచున్న - (బావ్మాణ 'సమాహమును, (అని మన్మ)) 

మన్మథుడు “కత్తులతో కూడుకొనుటబేత ప్రకాశించుచున్న (వ్రావ్మాణులను 
పౌరదోలినట్లు కథ యొందును కనబడదు. కావున ఈటీక సరియెనదికాదు. 

f ఛూ. టి. ద్వీజావళికా = చృక్రివాళ సమూహమును (అని = చంద్ర)” 
“ద్విజ శబ్దము పత్నీ సామాన్యప ర్యాయము గాన్సి చక్రవాక పర్యాయముకాదు. 

భాస్వత్ - ద్విజ = నూర్యసంబంధి పక్షుల - అవళి? అని సరియైన యర్థము, 



దెం సారంగధర చరితము (6. 

(b) నెమ్మిన్ వ (సేవతో, ఎక్కు.తుగాయగక = మిక్కిలిగా, నమ్మియుం 

డెడ్కు మేటి గురునక్షుకా ౯= గొప్పవాడైన తండికి, ఎగ్గానరించు కనుతివి = 

కీడుగావించు కుత్చితుడవ్రు = పీఠృద్రోహివ్సి (అని. ఉపా, - నెమ్మిక = నెమలిని, 
ఎక్ముుడు కారకా = వాహనముగా సమ్మియుండిన =. మేటి (డాకుమారస్వామి) 

యొక్క, గురునికిక = తండ్రికి, (డళివునిక్సి ఎగ్గొనరించు కుమకతివి, (అన్సి మన్మ) - 

"సెమ్మిక = (పేమతో, ఎక్కూడుగాల నమ్మియుండేడ్కు * 'మేటిగురునికిక = 
వూజ్యు డైన ఆవార్యునకు (జబ్బహసృతికనియును) ఎగ్జానరించుకుమతివి = అఆతనిపత్ని 

నపహారిం చిన (దోహీవి - (అని చంద్రు. 

(0) మిత్రుండు పడినంకకా = న్నేహితుడు మరణించగా చే మెజసీ = సంతో 

పుమున కేజరీల్లి, ధోమంబుకొ = ఆతనియింటిీని ఆ(కమించెడు (బోహివి. (అఫ్లుడైనవా 

డంకకించితే ఆనందముతో ఆతనికొంప నాక్రమించే క్ల మిత్ర ద్రేహీవి, - అని ఊపొ.) 

మిత్రు, . .నంతన్ = సూరయ్యడ స్వమించగ నే మెజసి =విజృంభించ్చి ధాముంబున్=ఇంటిని,= 

(అనగా ఇల్లాండేను డా శ్రీలన్సు ఆశ్రమించెడు = ఆచే?ంచెడు, (దోహీవి. (అని - 
మన్మ) (పొద్దు (పుంకటయే తడవుగా తరుణులు చక్కగా అలంకారములు బేసీకొని 
సవిలాసముగా నుండుట స్వభావము, ఆవిలాసములే మదనావేశ లత్ణములు, సాయం 
కాల వర్ణనమున థ్రీ *పరిపతీత్కి. యువతిజ నేషు శనైళ్ళ-నెరనంగకి అన్న కాళిదాస 
మహాకవి వాక్యమిట స్మరింపదగి యున్నది. మిత్రుండు పడినంతేక్ = సూర్యుడ స్పమిం 
చే మిటిసి జ (ప్రకాశించి, ధామంబుకా = శాంతిని = తేజస్సును) ఆ(క్రమించెడు- 

(ద్రోహీవి, (నూర్యుడున్నంతవరకు నణగియుండి అతడు పడిపోయినంత చే ఆ శేజన్సు 

నపహరించి శేజరిల్లు దుండగీడవు _ అని, చంద్ర). 

(d) తమ్ములక్ = తోబుట్టువులను, పొదమ్యులకా కారించి = కాళ్ళతోతన్ని 

బాధించి, అలమి ౫ ఆకమించి, ఇంటకొ కనిపించు ఖలుండవు బా ఇంటియందు (ప్రవే 

యాన. 

శవా, టీ “శేష్టాండైన బృహస్పతికి! 
(శేస్టుడైన బృహస్పతి - (శేస్టుడుకాని బృహస్పృత్సి అని బృహస్సతులలో 

శిండురక్రములా + 

శ్రీ 'పరిపశతి పయోనిధా పతంగ్య 

సరసిరహాముద లేషు మ త్త భంగం 

ఉపవన తరుకోట నే విహంగ; 

యువతిజచేషు శచెళ్ళన రనంగః.) 
ఇందు తుదిపహొదము మాత్రమే శకాళిదాసమహాకవిధి, 
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శించు దుష్టుడవు. (తమ్ములను తన్ని వళ్ళగొటి యింటిని స్వాధీనము ఇేసికొ 

దుష్టుడవు - అని ఈపొ. తమ్ములు + అకా = కమలములగెడీ మిగులకొ 

'బా(దు + అమ్ములక తంల (పహాకించేడి బాణముల జే (యువతీ యువకులను) 

కాశించి = బాధించి 2అలమి యింట ౫నిపించు ఖలుండవు = ఆక మించి ముల్లు 

వదలకుండు తుంటరివి. (యువతీ యువకులను తామర తూవులతో కొట్టి చాధించు 
వాడవు, అని, మన్మ్ర)-- 

(“పొదమ్ములక;) బాదమ్ములకి? అనుటలోోగల హాని. వ్యత్యయ 

మున్ను “బాదు+అమ్ములు' అనుచోట “బాదునమ్ములు? అని నుగాగమము శాక 

పోయుటయు శ్రేవకలిమిచేత సాధువులే.] 

తమ్ములక్ == కమలములన్వు పాదమ్ములక = కిరణములబేత్క మిగులక్కా ష్య కారించి== 

భాధించి అల - మింటన్ = ఆకాశమునందు కనిపించు ఖలుండవు, (అని చంద్ర) 

కటకట = అయ్యా వియోగిలోకంబు = విరహీసమావహాము కటకటపడకా = 

సంతాపపడగా + అనలశరములన్ = అగ్నీ (సదృశ) బొణములచేత (ననల శరము 

లకొ = ఫూలబొణములశేత - అనియుము) ఏందకు మనినన్ = చాడ్గింసవలదోయీో 

అన్నము నీగుణంబుమానుదువె + (మానవు. మాకుమార = లమ్మీకుమారుడ వైన 

తేద అమ్మం = శాకకలతో, హాయి = వారట 
బాణములతో - అని, మన్మి- 

[తొమరలతో పాదుకొనునట్టి బాణము లనగా అర్ధ మేమో! “పాదు = పాదు 

సట్టి; పాదుకొనునట్లి అనుట తప్పు. “పొదు? విశేస్యముగాని (క్రియ కాదు. 

2 న్రాః Bee అలవింటకా = ఆ వేజకు వింటిబేత.? 

“వియోగులకు) మన్మథుడు “చెజకువింటి చేతి కన్చించుననుట ఫౌహే మర్యాదను 

బట్టియు, లో కానుభవమును బట్టియు తప్పు. కనిపించుట ;నింటితో = ధనుస్సహీ 

తు కాని “వింటిచేతి కాదు. 

జ వూ, టీ. “కారించి = నళింపంజేసి? 

“కారించు” అను (క్రియకు శ ర, లోను నూ. ని, లోను “బాధీంచు; పీడించు? 

అను అర్థము శే యున్నవి. (బౌణ్యములో మాత్రము - శకారించుటి TO inflict, 

kill or destroy’ అనియున్న ది. శాని కరర (ప్రకృత మున. కుచితేము కాదు, 

చంద్రుడు కమలములను ముడుగ జేయు సేగాని నాశము చేయడు. “కాన్రన *కారించి = 

బాధించి అనుట యుచితము. 

వూ, టీ, (ననలశరములన్ = పుస్ప్సబాణములచేతి అనిమ్మాత్ర మే, 



కింళ సారంగధర చరిత్రము [౪ 

మన్మధుడా, దేనమామపోలికయి దిగద = లోకములో “మేనమామ పోలికి అను 

మాట కరమిదేకచా! నీవు నీ 'మేనమామయైైన చంద్రుని పోలికలే కలిగి =. అతనివలెనే 

లోకమును బాధించుచున్నా వు, 

ఉ విం ఖరవృ తిం జూప దగ'వే విరహార్తులపై* 1మరందవ 
త్పుంఖశశేతుచాపములు పూ నిటు లేటికి సాము సేసెద 

లఫాం ఖల హా శరీర మని కాన కనంగ? యయో “శరీర మా 
ద్యం ఖలు ధర్శసాధన' మ టన్నది విన్నది లేదొ యెన్న(డు౯? 

కః అనంగ = మన్మభుడ్యా విక ౯ నామాట వినును విరహార్తులవెక్ = 

నియోగముజే చాధపడుజనులమోద, ఖరవృత్తిక = (క్రూరవర్హనమున్సు చూపక తగ బేడా 

ప్రయాగించుట న్యాయమగునా శీ (= కాదనుట్స.-- శరీరమ్సు ఖిలమౌనని = చినిగి 

చడిపోవునన్కి కొనక = ఎరుగక (అనంగుడు = అంగములేనివాడు కావున ఎరుగడ 

ని భా మరందవత్ పుంఖళర ఇ నుకరందముతోకూడిన  పింజలుగల "బాణములు. 
(= పువ్నబొణములు ఇతుదాషము = బేరుకోవిల్లు, ఫూన్మి * అల్కకా = కోప 

ముతో ఇటులెందుకు సాముఖేసెదవు = ఇ స్టైందుకు బాణములతో కొట్టి మమ్ము 

బాధించెదవు* శరీరమాద్యంఖలు ధర్మసాధనమ్ = ధర్మాచరణమునకు శరీరమే "మొదటి 

ఉపకరణము అటన్న డి = అన్న వాక్యమును, ఎన్నండుక్సా విన్న దిలేదొ = విన చేళేదా! 

ఓయి యనంగుడా, మాళరీరమును నీవు ఫూవుటమ్ములతో చినిగి చిల్లులువడ 

కొట్టుచున్నా వు, దీనివలన నీశే నషి, ఏమందువా + ఏధర్మము నా భరించుట్ను కైనను 

శరీరమే మొదటి సాధనము, వోలు చక్కగా నుండినశేగదా మేము నిన్నా 

రాధింపగలుగుట. 

ళా. పొ, 6ధురంధరత్ ఫుంఖి ( భురంధరత్ = శ అలరతన్త సర 

ఇముబాపములు = బాణములను వెజకువింటిని అని ఫూ, ట్ర 

“చాపమిటువు' అని చెప్పినప్పుడు శరములును *ఫలానివి' యని చెప్పుట అన 

సరము. తంజ = (ప్రతులలో (వురందవత్” అను 'పాఠమున్నది, 'ధురంధరత్ 
ఫ్రా. ము, పొ, అసాధువు, (ధురంధరత్ ? అను రూపము పుట్టదు. 

2పూ, టీ. 'అల్యళ ఖిలము జెక్ = కోపముబేత దేహము నశించును.? 

వట్టినాట. మితిమీరిన కోపముగల అఖిసవదుర్వాను లిప్పుడెందరో యున్నారు 

గదా! మరి వారందరి చేసూములును నశించినచా 1 లేడే! ఫూ, టీ, అప 

సరియెనదికొదుు, . 



౨] రాజు చందాదులను దూవీంచుట దెంగ 

చ, చిడిముడిపాటున౯ జెఆకునింగణి. బూని మధు ప్రీయత్వమే 
ర్పడ వడిలాను లున్నహరిపైని జిన్సక్కు-న నెక్కి. యుక్కు-నన్ 

వెడలెను *సందుచూచి తమి *శేండిడె నోవధమూచరించు పూ? 
పడరంగ నీవు పచ్చితుర క్రాదున్ర పాంథులకు౯ా మనోభవా, ౧౮౪ 

టీక... (ఈపద్యమునంగు మన్మథునకును తురక కును అ భేడాధ్యవసాయము.) 
మనోభవా = మన్మథుడ్చా చిడిముడిపాటునకా = కోపావేళపు తొందరతో, ఇజకు 
సింగిణి౯ వూని = పరకువింటిని ధరించి (శ్రీ చెజకు = ఇతరులను చెజ బెట్టుట (వావాధిం 

చుట) కొరక్కు సింగణికా = భనుస్సునువూని, అని తురక పరము) మధు[పియత్వము 

ఏర్పడకా = వసంతునితోడి చెలిమివెలయశా, (మద్యమునందలి _పేమ - అని తప 
rr వడిక = వేగముగా లావులు ఇ ఉన్న _ పవారివెని _ రెకు_ల౪ల గుజము + వులు + ఉన్న = హరిెని = రెక్కలుగల జ 

Ff కా, సా, ఊర్కూ_నకా - “వెడలెడు! _ చంద్రుజూాచి? 

వధమాచరించు ఫూంపడరం - ఊక్కునకా  చెడలెడు వాడు మనోభవుడు 

గాని చంద్రుడు కాడు. కావున “ఉక్కు_నకొ వెడలెను అనుట ఉచితమని నాకు 

తోచినది. 

ఫో శాం పొం “చం దుజూా చి. 

“దంద్రుంజూచి అనుటకం పె 6దందుంజూచఛి' అనుటలో చమత్కార మున్నది, 

. తురకపటీమున “చందు? తగినపదము, విజి (8-66) లే ఈ పద్యము *దందుంజూచి' 

అను పొఠముతో నే యున్నది. “సందుచాచి అను పాఠము సరసతరము, వెడ లెదు. 
చందుచూచి == వెడలెదు సందుచూచ్వి కళాకార్యము, సమయము కనిపెట్టి - అనే 

యరమున +సందుచూచి? అనుట జాతీయము. (“సందు(జూచి” అనరాదు) “సందు 

చూచి లోగా బొ రబర్హాడు - he took an opportunity aud rushed 18, 
(బ్రౌను) కాబటి “చందుచూచి' అనుపట్టున “చందు? ద్వితీ యార్థమున (ప్రథమ యున్ 
(గహీంచునది. 

థి ఫూ, టీ. “ఇటుధనుస్సును (ప్రీయమైన వింటినిఅనియు.)” 

f న్రా. టీ, (వేగమైన "టక్కు లుగల చిలుక (గుజ్జము మింద-అన్ని మన్మం 

“వేగమెన అక్కలు” అనుటతప్పు *చేగముగలెజక్కులుి. అనవలెను, "వడి 

విశేహ్యము గాని విశేషణము కాదు, కావున (వడిలావులు? కర్మధారయ మనుకొనుట 

(భాంతి, న 

$9 



305౬ సారంగధర చరితము (అ, 

(చిలుక మిద (గ్జీ వడిలావులు - ఉన్న హరివైని ౯ “వేగమును - బలమునుళల గుజ్బము 

మోద్క అని తు, ప) చివుక్కున నెక్కి. == తటాలున ఎక్కి, సందుచూచి = 

సమయమును కని ె పెట్టి; “చందుచూచి = చర్యదునిచూ చి అనియును, (దందుచూచి = 

1 చెలపొడుపునుచూచచి, , తు, పృ ఉక్కూనన్ = పర్నాక్షవముతో, వెడ్డ 

లెదు = బయలుటేశిదవు, - చేయడు వధనూచరించు _ ఫూంపు = వధజేయ 

వలెననే ఫూనిక్కు అడరంన్ = ఒప్పగా 2తమిన్ = వధో త్సావాముతో, 

(కమిన్ == ర్యాత్రియందు, గోవధమాచరించు పూయు - ఆడరయగన్సొ అని తు, ప; 

తురకలు బకిరీదు - పండుగ రాత్రి, చెలపొడుప్రనుచూచీ గోవధ చేయుదురు నీవు, 

వచ్చితి + ఊరక = రానే వచి తివి. పాంధులకుక = విమయోగిజనులక్కు (చున్మ 

ధుడా) నీవు పచ్చితురకౌదువు = దయొద- కీణ్యములులేని కరకు తురకచౌదువు, 

(తురకవలె బాధించువాడవు - అని భా), 

(నీవు - వచ్చితి 4- ఉరకి అని ఒకమారును, “నీవు - వచ్చితురక 4 కద్దు 

వు అని మర్రయొకమారున్సు అన్వయము, “నీను? మోది “పచ్చితురకి వచ్చితురక - 

అగుట కళా కార్యము, 

ఎ స్థ భూ. టీంలా. “మిక్కిలి వేగమైన గుజ్జము మింద - అని. తుక్కు 
6వడ్తీ లావులు ఉన్నవారి = మిక్కిలి వేగమైన గాకు అనుట అసమంజసము, 

“వడిలావులు? ద్వందము (దావడియూును = లావ్రను), గుజ్టములక్రు “వడి” ని 6లావును 

జెప్పుట య. 

సీ ఓవడిిల జింక త ర్త్డి చెక్కు. నెల శాకు' (ఆం, నా, సం, 1-22.) 

క, “లావుగల యద్దె 'గజ్జప్ర 

జానడముల మోద మ్మాత్రసంచులు దూలన్.) (ఆము క్ష, 2.98.) 

1 “విజి టీకలో, శా గ్ర్రీగారు “ఉదయించుచున్న చెలపొడుపును - చూచి” 

అన్నారు. తేషు. “ఉఊదయించుచున్న నెలను చూచి” అనిగాని “నెలపొడుఫును 

చూచి. అనిగాని అనవలెను, ఉదయించునది “చెలి గాని “నెలపొడుపు శొదు. 

పొడుపు అనగా ఉదయమే. . “నిలపొడుళ్చు; (పొద్గుపొడుపు' అను పదములు 

లట 

/“ ఫూ, టీ “కమిన్ = పేమబేత్స నోవథము - గో = భొమియొక్కు 
' (అనగా భూమిలోని వారియొక్క) - వధము = మారణము, (అని వున్మ్ర గోవధము= 

“అవును చంపుట్క (అని తురక) 

మన్మథుడు = తురక - గూడా 'గోవధము ను పేమణేశి శేయుదురట ! 
నింత కాదా? వధ (_పేీనులకీణము -కాభోలును !! 



౨.) రాజు చం డాదులను దూపిఎచుట రేం౭ 

వ. అని యనేక ప కారంబుల నవ్విశ్వంభరాజంభారి యుపా 

లంభం బొనరించి, మందరొగిరియునుం ; బోలె వనరాళమధ్యంబున మరు 

న్నిశాచర కర భ్రమితుం డై డౌ, లోభియునుం బోలె నతనునుష్టమార్షణ 

గణకుభితుం జ పద్గాకరంబునుంబో లె మధుపరాజిత సునుసః 

పారి యై వీరాళిం దూలి యున్న సమయంబున, ౧౮౫ 

టీక: అవ్విశ్వంభరాజంబభారి = అభూమిపత్సి అశోక (పకారంబులక్, 

ఉపొలంభంబు - ఓనరించి = చంద్రాదులను నిందించి మందరగిరియునుం బో'లెకా = 

మందరపర్వతీమున లె వనరాశిమధ్యంబునక = = 'సమ్ము ద్రమునశుము (వచే సలిలకాన సే, 

అమ మరుత్ = దేవతల యొక్కయు, నిశాచర = జప యొక్కయు, 

కర డా హా స్తములజేత * భమితుండే జా (తీప్ప బడిన వాడై, (వనరాశిమధ్యంబునక = 

నట్టడపిలో మరుత్ ఇ చల్లని గాలిబేతన్సు నిశావరకర = చంద్ర కిరణముల చేతను 

(భ్రమితుండై = (భ్రమింపజేయబడినవాడె, అని = రాజపరము = (పకృతారము లోబ్సియు 

నుంబోలెకా పీసీనారివలె అతను = విస్తార మైన, దుష్తమార్షణ గర = దుర్మార్డ 

లయిన యాచకుల సమూహముజేత, (“మార్షణో యాచకారి నొ అమ) కుఖితుం-డై = 

మోభ ెట్టబడినవాడై (అతను = అనంగునియొక్క దుస్ప్రమౌర్షణగణ = (క్రూరము 

లయిన Ben నాన ము చేత, (“క లంబమార్గణ శేరా$? అమ) కుభితుం డై, అని, 

శా. తే గ్ర నాయన శద్రకణముల తస (భ్రమపడి 
వాండు ౬ (అని రాజ) (0) దేవదానవులచేత తజవంబడినది (అని మందర) __ 

(2) (థ్రమితుడనగ్యా *భ్రమింపజేయ బడినవాడు? గాని “(భ్రమపడినవాడుో 
కాడు. “రాజు చంద కిరణములకేత (భ్రమపజెను “మందరము దేనదానవులణేత 

(భ్రమపడినద్శి” అను వాక్యములు దుష్ట ములు, 

(b) “దేవదానవులణేత “తఠువీ బడినది - మందరము అనుట పొరపాటు, 

తరువబడినది  పొలసమ్న్ముదము గాని “మందరము? కాదు. నాడు జరిగినది సముద్ర 

మధనముగాని నుందర మథనముకాదు - క, 'అమరాసుర వీరోలు ము న్నమల 

ప్రమాశాళి (కచ్చి (ఆడి. 25) 

6శఅవంబడినది అనుటయును తప్పే, ధాతువు తరచు? (రూపాం = (కచ్చు) 

గాని శజచు? కాదు. (చూ, శీ. ర) 

ఫీ, 'శరుచుట చిలుకుట గ్ర్రచ్చుట యన అనా నానా అ ॥ 

21650. / 

పీ తరిచిన మజ్జిగ తరువాయి దేహంబు). (సర్వ, సా, సం, శీ=10) 



3ం౮ా సారంగధర చరితము (ఆ. 

రాజు (ప్ర) పద్మాకరంబునుం బో లెక = తామరకొలనువల్సె మధుప-రాబిత = త్రుమె / 

దలచేత (ప్రకాశించుచున్న సుమనఃపాళియై = పున్పుసమాహము. కలవాడై 

(* మధు = మద్యముచేత, పరాజిత = ఓడింపబడిన (జవశపరుచు కొనబడిన) సు _ 

మనఃపాళియె = (మంచి) మనసుకలవా డై - అని రాజం (హః వియోూగబాధ "తెలియ 

కుండుట మధువును (కోలి తన్మూలమున స్మృతి శప్పియున్నా డని భా విరాశీక్రా 

తూలి: = విరహాబాధచేత డిటను చెడి. 

చ ర్రను6 డుదయా ది నండగొని యిప్పుణి సంజను ముట్టడీంపంగ౯ా 

బనిచి * రయంబుతోడ నసమాన జవాశ్వము లేర్చి దాడి చా 

నాన తయన an 
అనగా అధికముగా మకరందము గలిగిన పువ్చుసమూహము గలవాండు, (అని. రొజు 

తుమ్మెదల వేత (ప్రకాశించుచున్న వ్రూలమొ త్రము గ లిగినటువంటి, (అని పద్మా, ) 

రాజు “ప్రన్సుసమాసాములు గలవాడు అనుటలో భావమేమోా వారు చెప్ప 

లేదు. రాజు పద్మాకరము గూడా వూలు గలవారు నే చెప్పబడుటలో కవితావమ 

తార మేమున్నదో నాకు తోచలేదు. “పరాజిత = అధికముగా గలిగిని అనునది 

వింఠటీక, అధికధనము కలవాడు; ఆధిక సంతానము కలవాడు అనునర్భమున “భనపరా 

బితుడు*_- 6సంతానపరాజితుడు” అనవచ్చు నేమో! 

1 కా పొ. “యుచ్చిలంబడన్? (“సంజను = సంధ్యను, (అనినూర్య 

సంథ్యయందు (అని (ప్రభు, (ముచ్చిలంబడన్ = అపహరించుటకు - అని వూ, ట్స్ 

అపహరించు? అనే యర్భమున గమ్రుచ్చిలు? అను క్రియయాన్న దిగాన్సి గ్రుచ్చి 
లంబడు అను (క్రియ లేదు, (పొంగు సొమ్ములు (ముచ్చిలంబ డెను”; ఓరాబ్రు ఆ దేశమును 

(ముచ్చిలంబడెను? అను వ్యవహారము లోకమునలేదు.. అది యట్లుండ గ్యా రాజయిన 

వాడు బలిమిచేత రాజ్యాదులను కె కకెనుట “ముచ్చిలుటి గా చేసట అనుచిత ము, 

“ ముచ్చిలింబడన్? అని ఫూ, ము, పా; “ముచ్చిమింబడన్' అని తంజ, తా.పా, 

“ముట్టడింపయన్? అని నేను చేసిన సవరణ, 

2 శ పొ. “రయంబతౌ పనుకం (వా జ్ముఖపార్ళ్టము లేర్చి, 

(ర్ = తూర్చు తీొలిభౌగముయొక (పక్కలు ఏర్చి = ఎండ కాయునట్లు 
' అని పూ ట్రీ 

“ఏడ్చు? అను (క్రియకు కు “ఎండ కాయునట్టు చేయా? అననే యరము. లేదు, స్ట 

భౌగముయొక్క (ప్రక్కలు = ఎండకాయునట్లు, నూర్యడు చేగాననుటలో అర్థము 

లేదు, నూర్యుడు స్వయముగా = ఎండకాయు ేగాన్సి  ఇతరులబేత “కాయిందడు? 



౨] రాజు చంచాదులను దూషీంచుట ప్రసా 

నొనకిచె * నొంటిమై బయట నుండక పొమ శని 'వేగుంచెల్ప వ 

చ్చినగతి * వేగుజుక్య పొడిచెళ్ళా జనె * రాజునుబశ్చిమా ది కీ౯, 

ఈ పద్యమున వేగుచుక్క వేగులవాడుగా ఉ శ్రే ీంపబడుచున్న ది... 

టీక. ఇనుండు = సూర్యుడు (ఇనుడనెడి (ప్రభువు. అని అర్థాం) ఉద 

య్యాద్రిక = పొడుపుకొండనుు (ఉదయగిరి యను (ప్రదేశమును - (ప్రభు) అండగొని= 

ఆసరాజేసీకొన్తి 'సంజను = (ప్రాతేస్సంధ్యను, మట్టడింపయకా = అక్రమించి వళ 

పరుచుకొనుటకు = ఇప్పుడె పనిచి = అరుణుని నియోగించిి అరుణోదయము 

కాగానే సంధ్య అంతరించును, (“సంజ యను స్థలమును ముట్టడి వేయుటకు తగిన 

వారిని నియోగించ్చి అని (ప్రభు రయంబుతోడళ = వడిగా అసమాన _ జవాళ్వ 

ములు - ఏర్చి = సమానసంఖ్య _ కానట్టి (= బెసాసస్త్ర సంఖ్యగల జేగవంతము లైన 

గుజ్జములను ఏర్పరచుకొని, (అసమానజవ = = సాటి లేని వేగముగల అక్వేయలక్కొ ఆని 

ప్రభు తొక = సూర్యుడు (ప్రభువు) దాడీక - ఒనరిచెకొ; (ఉఆభయ్యక్ర సమౌనము) 

కొవువు ఒంటిమెకా = ఒంటరిగా బయటక - ఉండక = ఆకాశమున నుండక 

మిన్ను బయలు? ఆం, భె, 1-69 (ఇంటి 'వెలుపలనుండక్క అని (ప్రభు) పొమ్మని = 
ఇాటునకు - పొమ్మని, 'వేగుకా - తెల్పవచ్చినగతిన్ == చంద్రునికి సమాచారము 

తెలుపవచ్చిన విధముగా * వేగుజుక్క = వేకువచుక్క. ( = శుక్రనతత్రము 
ఫొడిచెకా = ఉదయించెను (వేగుచుక్క కావుననే “వేగు. తెలుప వచ్చినదని 

సారస్యము.) రాజును = చందుడుగూడ్యా (పరాజితుడ్రైన రాజున్ను = కనికా) 

పశ్సిమా(ధ్రికిక చనెక = పడమటికొండ చాటుకు పోయెను = (క్రుంకెను. (పరాజిత 

ప్రభువు పడమటికొండ నెనుక తలదాచుకొ నెను అని, అర్ధాం), 

“=. “పవమానజవాళ్వము చేర్చి? పూ. ము పాం; “తానున సమ (ప్రజవాశ్వము 

లేర్చ్కి) తంజ, తౌ, పా, 

ఆ శా పొం “ఓటమిన్ (“=అపజయముచేత _ Cre) 

అని ఫూ ట్రీ) 

'అపజయముచేత బయటనుండక పొమ్ము అనుటలో అర్థము లేదు, గటమికో 

అని మద, తౌ. ఫొ, 

ఉ శా పొం “వేగుచుక్కు.' = *వేగుంుక్కు.. సాధురూపముం 

(చూ శ, ర 

5 పోరా, సోయండుూ వూ. ము, 

ఇ వూ, టీక వేనచుక్యు = కుక్రయం.! అని మాత్రమే, 



3౧౦ సారంగధర చరిత్రము [e' 

'నూర్యుడ సంధ్యను హారించుటకు అరుణుని నియోగించి తాను నీకి దాడీ 

“వడలి మహారయమున వచ్చుచున్నాడు. స్ విట్లాంటరిగా బయటనుంటివా ఆపద 

వచ్చును. ఎక్కడ చేని తలదాచుకో; పొమ్ము” అని చంద్రునికి వార్త తేలుపవచ్చిన 

బంటువలె వేగుచుక్క పొడీవెను, ఆవార్హను వినియే కాబోలు నన్నట్లు చంద్రుడు 

పడమటికొండ బాటుకుపోయెను అని తా, 

జేళయైన యొక యినుడ్యు అతడు ఉదయగిరి నండబేసికొని విజృంభించి యుద్ద 

యాత్రకు వెడలుట అ సంగతిని వేగులవాడిోకడు పరాజితుడైన రాజుకుతెలుపుట, 

అంతట నా సడమటి కొండభాటున దాగుట్క అనుకథ ఆనుసంగికము, 

ఈకల్పనము గొ, హారిశ్చంయద్రలో ఇంచుకగా బేయబడి యున్నది... 

“సదపడి యుడురాజువై దిన నాథుం 

డదెవప్చె ననిచెప్ప నరుదెంచు రీత్రి 

“వేగువాండును బోలె చేగురు(బుక్కు_ 

బాగుగా బొడిచినం బలపలనే7.* (పుట, 27 

మ. కనుం డన్రాముండు ప్రేమను సారసవనం బీజేర్చలగాం జొచ్చి మిం 
చినసంధ్యారుచి ర కృథారలు ప్రవర్షింపంగ వింటం గరం 

బను వంద న్ని గిడించుచో సమయవాయవ్యా స్త్ర ముద్భ్భ త్తి *వె 

నన నూరీచనిశాచరుం డన మృగాంకుం డంబురాశిం బజెన్, 

ఈ పద్యమున చంద్రా స్తమయము మారీచ. 'సమ్ముద్రపాతముగా వర్షింపబడు 
| లం 

చున్న ది. 

టీక. ఇనుండు అక్రాముడు ౫ సూర్యుడను శ్రీరాముడు, (సేనుకా జ 

(ప్రీతితో సార = గ్రేస్ట్రమైన్న సవనంబుకొ = (విశ్వామిత్రుని) యజ్ఞమును, 

ఈడేర్చలగాక చొచ్చి = “నెరవేర్చ బూనుకోని [సారస = ననంబుజా కా జ 

హమును (“వనం - A cluster, group, a quantity of lotuses’ ఆపే 

ఈ చేర్చగాకా చొచ్చి = వృద్ధిపొందింప బూనుకొన్సి అని సూర్య మించిన = 

శా పొం ఎ “నెకొ-ని 

“సకొ్కానుటయన"గా మా ఒకచోట పాదుకొని యుండుట, అస్త్రము 

వింటీయందు పొదుకొని యున్నచో తక్కిన కథయంతయు నబద్దమగును. కావున 

ఆసపాఠను తపు ' వెన్ళొంసి అని త్ర౦జ్లః ధూ 
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అతిశయించిన, § సంధ్యారుచి రక క్రధాకలు = సంధాన్షకాంతివంటి. శాంతిగల ఎజ్జని 

"నెత్తురు ధాకల్కు (ఫ్ రపంగక = మిక్కిలిగా కొరియా; - ఆకాశమునుండి యజై 

'వేడకలమిద ఎెజ్టని రక్తము కురియగా, అన్ననూట. = [మించిన సంధ్యారుది = 

(పాతఃకాంతియొక్కా ర కృథారలు = బెజ్జఫి రేఖలు, యక్ష రపంగన్స్ = వరియవారగ్యా 

తూర్పుడీక్కు.న అరుణా క ప్రతకంపనా ఆని సూత ట్టి) + సముయకొ = ఆ కాశ్ట 

మునుండి కురియు రక్తధారలు ₹ మించుటకు * వాయవ్యా(స్ర్రము ఆ వొయు 

దేవతాక మెన బాణమును 1 కరంబు - ఆనువందన్ = చక్కగా. వింటకా ౬2 
or 

$ ప్రా టీ, “సంధ్యా కాలమా నక సంబంధమెన రెజని శాంతులు. 
షష ఠి 

(నెత్తుమువానలనియూను.) 
గ! 

| “రక్త ధార? లనగా “ఎట్టి రేఖలు” గాని 6ఎబ్టవి కాంతులు) కావ, “సంధ్యా 

రుచి? శబ్దమును కవి (ప్రయోగించిన విధమునగల రుచి ఫూ. టీ, క రల కంకుపట్ల లేదు, 
ది ట 

+ వూ టీ. “సమయకా = సశింపంజేయుటకు 

సమయుట యనగా 'నళించుటి గాని *నశింపంబేయుటి కాదు. *“సమణననె 

ర వేళ్వరుని సంపద యంచు విషజ్ఞమూ ర్థియె, ” ((దోణ. 1:8) 

ఈ వ్హూ, Bb “వాయవ్యా(న్ర్రము = వాయవ్యా(స్త్రమను బాణము వెయ 

వ్యా న్ర్రమనశా వాయవ్యమయిన అ(శ్ర్రుముగాని “వాయవ్యాస్త్రమను బాణము కాదు* 

అ(శ్ర్రుమన్నను - బాణమన్నను - ఒక్కటే, కావున 'అన్రమను బాణి ననుట 
తగదు, “వాయవ్యా(స్త్రము' అనునది యొక చాణముయొక్క్యృ ీభ్య కాదు. “వాయవ్య. 

Relating tothe wind, aerial.” (అపీ.) 

“ఆగ్నేయాన్త్రము - a fiery weapon, a weapon having the power 

of fire. నాగాత్త్రము - 2 969200 weapon; haviug a siaky power” 

వాయవ్య = వాయు'ససంబంధమెన = వాయు దేనతాక మైన అస్త్రము = టొఖణము 

అని 'సకియెన uu | 

1 వూ టీటా. 'భనుస్సునందు = కరంబు = సా స్తమన్సు, నిగడించుచో.__ 

ధనుస్ఫునందు (నిగడింపి వలసినది అ(శ్ర్రుముగాని హస్టము కాదు. (ప్రాచీన 

'కోవ్యములందు *నిగిడించు? ధాతువు “బాణమును ప్రయోగించు? అ అను అర్ధమున రూఢము, 

(నిగుడించుటు = To discharge, shoot, cast, einit -". (బౌ9ను+) 

(1) వ, 'అని పలికి యార్చియమ్ములు నిగిడించుచు" (ద్రోణ, 2-49 

(ఏ) సీ “సాత్యకి డిభవవై సాయకదశకంబ్బు నిగిడింప.? (ఊఉ, హరి, 4-250) 
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వింటియందుు నిగిడించుచోకా = సంధించి (ప్రమయోగింపగ్యా (ఆయ స్త్రము ఉద్య 

త్తిక - వెన్కొసన్ డా మహా వేగముతో నెంబడింప గా (ఆవేగముకు) మారీద నిశా 

చరకుడు = మారీదరాతీసుడ్కు అనన్ = అనువాడు, శ్థీ వృగాంకుండు = మృగ 

వేషము కలవాడు. _(=ఒకప్పుడు మృగరూపీ యెనవాడున్ను మారీచనామకుడును 

అయిన నిశాచడడు) అంబురాళికా పడెన్ = సముద్రములో పడిపోయెను, (వింటన్ = 

ఆకాశమునందు కరంబు ౯ కిరణము (లు, అనువందన్ = చక్కగా (= సమ్మగముగ్యా 

నిగిడించుచోన్ =వ్యాపింపజేయగా శీ సమయ వాయవ్యా(న్త్రము = తన అ సమయ 

సమయమ నెడి వాయవ్యాన్ర్రమ్సు ఉద్వ్యృత్తిక - వెన్కొనన్, తీవ్రముగా వెంబ 

డింపగ్కా మారీచనిశాచరుండు _ అసకొ = వూర్వము వాయవ్యా న్ర్రపు దెబ్బకు 'సము 

(ద్రమునపడిన మారీచుడో అన్నట్లు, మృగాంకుండు = చంద్రుడు అంబురాశికా 

పడెన్ = పడమట అ స్తమింఖెను, 

రాముడు విశ్వామిత్రయాగమ రవీ ంపబూసుకిొనియుండ-గా మారీబాదులు 

యజ్ఞ వేదికలమిద రక్తవర్షము కురిపీఎ-చిరి. ఆ యకృత్యము - ఫమించుటకు రాముడు 

మారీచుని మొద వాయవ్యాన్హ్రమును (పయాగించెను. ఆ శాలిదెబ్బకు కొట్టుకొని 

పోయి వాడు సముద్రమున పడెను అని రామకథ, 

మారీచుడు సమ్మ దమున పడెననుటకు,___ 

“మారీచ నీచమతి రాహవమారచయ్య 

శీ ప్తతణేన రఘునాయక్ష సాయశేన 

మభ్యేపయోనిధి భయేన నిమగ్నమూ ర్తి 

శ్వేవం పుపోహ జలమానుహ నిర్విశేవమ్” (చంవ్రూ, రామా 
~~ 

$ ఫూ, టీ. “మృ గాంకు(డు డా చంద్రుండు.) 

రామపరమయిన అర్లమునను “చందుడే” 'సమ్ముదమున పడినటు చెప్పుట న (_ [ క 
సరి కాదు 

ఫ్రా టీ, “సమయ = ఉదయ కాలమందలి, వాయవ్యా(శ్హ్రము = బెణమను 

వంటి వాయువును.) : 

'బాయవ్యమనగా వాయుసంబంధ మెనది గాని వాయువు కాదు గనుక “బొణము 

వంటి వాయువు అను టీక తప్పు, అది యట్లుండగా - “నూర్యుండు వాయువును 
(ప్రకాశింపంజేయంగా నే చందు డ స్తమించెను” అన్నారు ఫూః టీ, కర్తలు, 

నూర్యుడు వాయువును (ప్రకాశింపజేయునా ? వాయువు (ప్రకాశిం చునా 

(ప్రకాశమునక్సు కొట్టుకొనిపోయి చంద్రుడు సముదములోపడునా! ఇవి యేటి వాతలు! 
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విశ్వామి త్రయాగమునాటికి మారీచుడు (మాయా) వ్పుళవేపధారి కాకపోయి 

నను “మృగాంకుడు' గా చెప్పుట తప్పుకాదు. అట్టి కల్పనలు కావ్యములలో ఎన్నో 

యున్నవి. మనుచరిత్రలో వరూధిని “గా౭డీవము నీచేడిడి పొండవునిం జేరంబట్టి (ఒడికి 

తిమి అని చంద్రుని దూరినది. మరి వరూధిని నాటికి 'పాండవులకథ (ప్రవృత్తమై 

యుండెనా " 

ప్రకృతము - సూర్యుడు సారస వనములను వర్షి ల్లజేయుటకో అరుణ లేఖలతో 

బయలుదేరి తేన కిరణముల నాకాశమున (ప్రసరింప జేసెను, అవీ చంద్రునికి అ సమయ 

సమయ వుగుటచేత _ సమయమను వాయవ్యా(స్త్రముబేత హతు-డై చంద్రుడు పూర్వము 

మారీచునివ'లె - సముద్రమున పడిపోయెన్యు అనునది నూర్యపరమయిన కథ. సూర్యు 

డుదయిం చెను; చందు డ సమించెను, అని సారాంశము. 

బలా ట్ట చంద్రో స్తమయము bill 

న, దిజకులమ్బు లకూ (తలు 'జెసల నెగసే 

నింక సర్ధుణ తేజముల్ పంకజూత 

మటు విజృంభిం చెం గువలయం బట్టటు వజె 

నట్టు లగు గా య రాజకం బైెనయెడల, ౧౮౮ 

ఈ పద్యమున చంద్రా _స్రవుయమునకోను అరాజకచేశదళకును అ భేదాథ్యవ 

సాయము. 

టీక, * ద్విజకులమ్ములకూ (తేలు = బ్రవేకజాతిపకూల కలకలా ళలోవములు 

(ట్రాహ్మణసమాసహములు పెట్టు మొరలు అని బేశపరము) దెసలకొ = ఎగసెక డా 

ఎల్లయెడలను అతిశయించెనుు. సత్ + గణలేజముల్ == నల! త్రముల కాంతులు, 

('భవాన్యాం౦తు సతీ తస్యా న్న, లేతు నపుంసక మ్,” అమర శేసము.) సత్చురు 

షులయొక్క (ప్రభావములు = (అని దేశ) ఇంకెకొ = రగ్గిపోయెను; పంక జాతేము = 

* వూ టీ. ద్విజకలమ్ముల హతశలు =. టాస్గణసమాహముల వేద 
సాఠములుఎ 

అశాజకమై చేశ మల్లకల్లోల మై యుండు సమయమున = (బ్రాహ్మణుల వేద 
పాఠములు ఎస్మా ననుట లోక విరుద్ధపు (ప్రసంగము. "వేదపాఠములన్వు “బాహ్మణుల 

కూంత? లని “వేదం? వారు సెలవిచ్చుట అఘోర మైన (ప్రమాదము, కూ6త = యనరాగా 

ముర ఆ ర్థభ్యని వేదపాఠము కాదు. 

గీ! మొజ్త్రయన “వంజయనల వాపోయక యనథగ6 

గూయినాం సూత నాగ నాక్రోళ మొప్ప. (ఆం భొ, 1-115.) 
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కమలము అటు విజ్బంభించక = సంత్రోషమున మిక్కిలిగా నిక్కెను = వికసించెను, 

(పంక డా ఫాపములయొక్క జూతేము = సనూవామ్ము అధికమయ్యును, అని _ దేశ 

కువలయంబు = కలువ, = ట్రిట్లుపడియె కొ=ాముడుచుకి నిపడిపోయెను, (ఈ - వలయంబుజ= 

భూూమండలము, అల్లకి ల్లోల మయ్యెను, అని - దేశ అరాజకంబు - అయిన యెడ 

లకొ = (౧న గా రొజకము) చందుడులేని సమయమును ((పభ్టువు లేకపోతే .) అటు 

స. లల te . స ) 

జ సూరో కదయము 

చ. కొలందిగ. జక కైరవ చకోర సరోజదళంబులకా జలం 

బలవడం గూర్చ విప్ప గలయట్టయినుం, డలచందమాను క 

రిల గర మిచ్చి పుచ్చుకొనుమిత్తు (డు, = నీకటి కొన నీటుగా 

నలంచువిఖావసుండు, గ ననయ్యెం బతంగుండు ప్రాజ్బుఖంబునన్ గర్గ 

ఈ పద్యమున సూర్యుడు = ఇనుడు; మిత్రుడు) విభావసుడు; అను శబ్దముల 

మూలమున (ప్రభువుగను; న్చేహీతుడుళన్కు అగ్నిగను, అధ్యవసింపబడుచు న్నాడు... 

టీక, కొలందిగకా = తగురీతిగ్సా 2 చక్రకై రవ దళీంబులకొ జలంబలవడోం 

గూర్చకొ; చకోర సరోజ దళ౦ంబులక్ 8 జలంబలవడ విష్పకా..-- చకదళంబు 
లక్షా = చక్రవాక్రమల సమూహములను = దంపతులను జలంబలవడకా = వలరస 

ముదయించునట్లు, ఓ కూర్పకా = (అంతకుముందు. విడివడియున్న వానిని) జతకూర్చు 

1 కా పాలా చీశటులెల్ల నీరుగా... గ,,4..=నీజుగా వూ ము 

వీకటికాన నీరుగా” తంజ పొ. 

1 వూ టీ దక = చక్రవాకపతులయొక్కయు. = సరోజ = తౌనుర 
యొక్కయు - దళ ౦బులకొ = సమూహములను.) 

తామరల పఠీమున దళ శబ్దమునకు సమాసము లని టీక య. అనుచి 
తము, ప్రా, టీ, లో ఒచకోర-కై రసము లసలే యెగిరిపోయినవి. సేనల (ప్రస్తావము 
చేచేలేదు, 

3౩ వూ, టీ. “జలంబు ఇ ఉదకము, (చలంబు = ద్వేవమును.)'. 

ఏమి ఉదకమో * ఎవరియెడ సెవరికి జ్వేప.మో 1 చేనునికే యెరుక. 

ఉ వూ. టీ... “కూర్చకొ = విప్పకా = సంకుచిత వికసితములను జేయుటకు, 
బేనిని 'సంకుచికములను జేయుటకో, 'వేనిని వీక సితేములను చేయుటకో ఫ్రూ. టీ, లో 
తేలదు, 

“కరార్సక" _ విపష్పక్కా' అను పలుకుబడి కొక (ప్రయోగము, 

సీ, “కలికి జక్కన పిట్ట కవణసార్చ విష్పంగం 
దరే మైన కనుదోయి దయదలిర్స* (దశా చరిత. ర్_46 
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టకునుు (చక్రవాక మిభునములు రాత్రి విడివడియుండును; పగలు జతకూడునుం) 

కై రవదళ ౦బులక = కలువల శేకులన్సు చలంబు = అలవడకొ = మచ్చక మేర్పడగా 

( = మచ్చరము వాని కూర్చుక = (అంతకు మునుపు విక సించుటచే వికియబడీ 

యున్న వానిని ఒక చోటికి చేర్పుటకును, (= కలువలను మడుచుకొనునట్లు చేయుట 

కును.)  చలంబలవడక్కా డచకోరదళీ ంబులకొ = చకోర దంపతులను వఏప్పకొ = 

జతగూడియున్న వానిని విడిపోవుకట్లు చేయుటకును (చకోర మిధభునములు ర్యాత్రి 

కూడియుండును పగ లెడ బడియుండును.) జలంబలవదక = (ైపేమరస ముదయింప-గా 

(= (పేనుతో) సరోజదభంబులక = తామరశేకులన్సు విష్పక్ = (ముడిగియున్న 

వానిని) విరియ జేయుటకును, కలయట్టి = సమధ్ధుడేయిన, 5 ఇనుండు = సూర్యుడు, 

(సూర్యుడు చకసరోజములకు మిత్రము -చకోర్యకెరవములకు శత్రువు. సూర(ో్యోద 

యమున చృక్ర్షవాకదంపతులు కూడునుు సరోజదళములు వీప్పబారును. చకోరదం 

పతు లెడబాయును; -కెరవదళే ములు ముడుచుకి”నును). =- 

ఇనుండు = (ప్రభువు (“ఇనస్ఫూశ్యే ప్రభా. అమ) కావువస్తే దళములను = 

సేనలను కూర్చుక్ = కూర్చుకొనుటకును విప్పకా = పర సేనలను చెదరగొట్టుటకు 

సకుసుడు; ఆని సారస్యము. 

చందమామక్రుక = చందునికిి అర్మిలక్ = (ప్రీతితో 6'కరము = కోణము 

(ల) న్కు ఇచ్చి = కుక్లపకీమున నిచ్చి పుచ్చుకిొను = కృష్ణ ప శమన మరల తీసి 

కొన్సు 7? మిత్రుడు = నూగ్యుడు.  (నూర్యుడు చంద్రునికి శుక్షపద్ మున =నదినాళి 

వగా తసకిరణములనిచ్చి అమ్మత మయుని జేయునని కా )ము “కలాఃపోడశసోమ 

స్యకుశ్లేవర్ణయలే రవిక అమ తే నామృత్రం కృషే కీయే దేవః (క్రమాత్, 0) 

మిశ్రుడు = స్వే హీతుడ్యు కావున నే అక్క గకిచ్చి మకలపుచ్చు నొనుచు న్నా 

డని సారస స్యము. 

హా, జే ఇషు = నూవ్యయ - (ప్రభునియు] (ప్రథననియా = 
చెప్పవలసిన యక్కుగయేమోా? వారు తెలుపలేదు. 

6 వ్రూ, టీ, “కరము = కిరణము (కప్పము .ని (ప్రభు. శఈబవాక్యం.. ' 

(ప్రభుపరమయిన ఆళ్ళాంతరనున్న దనుకొనుట (భ్రమ, 

7 ఫ్రూటీ మిశ్రుడు ఆ సూర్యుడు. స్నేహితుడు అని (ప్రభు. 

'కప్పమిచ్చి పుచ్చుకొను న్నేహీతు” డని (ప్రభు పరమున = అర్థాంతరమంట! న్నేహి 

తుదైనవాడు - |ప్రభువునశకేమి? కష్పమిచ్చుటయు ఫుచ్చుకొనుటయు "నేమి? అసంగత 

(ప్రసరము, 
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8 చీశటికానకొ = కాన (=అడవి) వంటి దట్టమయిన చీక టీని నీజుగాకొ 

అలంచు = రూపము లేకుండా ధ్వంసముజేయు (ఈయర్థమున 1నీజు గావించు). జాతీ 

యము -) విఫావసుండు = నూర్యుడు, 

విఫావసుండు = అగ్ని (1నూర్యవహ్నీ విభావసూ అమ కావుననే 

(చీకటి) కానక = అడవిన్సి నీటుగాక్ = భస్మముగ్యా అలంచకొ = ధ్వంసము 

చేయగలగినాడని సౌరస్యము, 

అట్టి, పతంగుండు = సూర్యుడు (ప్రొజ్బ్ముఖంబునకొ = తూర్చుదిక్కున్య కన 

గయ్యెక = చూపెను. 

8 ఫూ టీ-- “నీశటులు = అంధ కారములను (అక్రాననులను) నీరుగా 

నలంచు = నీళ్ళు అగుశట్టుగా (శ్రమ పెట్టు, విభావసు(డు = సూర్యుండు (జ్ఞానియు:)” 

ఆజం నారిధి కారము అని అజ్ఞానమును చీకటిగా రూపించుట కలదుగాని 

సీకటి” అను పదానికి “అంధ కారి మను నర్థము లేదు. “విభెవసు) శబ్దమునకు “జ్ఞాని 

యను అర్థముకూణా నా శెక్కడను కనబడలేదు. సూర్యుడు తంత 8 

జ్ఞాని అజానమునుగాని (నీళ్ళు అగునట్లుగా (శ్రమ "పెట్టుడు! రనుట అరములేనిమాట, 

'రూపడంకు రనుట యు-చితము, ఆయర్హమనిచ్చు జాతీయము “నీభుగావించు' = 

నీతు గానలంచు.- (నీరు, "కాదు 6నీ ఆం) 

ది. 6 కూ రాత్మ స్ట న ఘోేరశాపొగ్ని 

నీరాస్ట్రమును నిన్ను నీబు గావింతు. (గె వారి, ఫు, రర 

ఆ, వె, * మాబుకొన్నవారి నీటు సేయుము (ప్రజ 

సరసి మనువు భరణి సురులం (బోవు. (శాంతి, 1.370.) 

“వీయకటీకాన నీటుగా నలంచు విభావసు(దు' అని సరియైన పాఠము. విఫొవ 

సుడు = అగ్ని కావున కానను నీటు = భస్మము కావించుట “చెప్పబడినది, పీక 

టిని కానగను సూర్యుని విభావసుడుగను చెప్పిన ప్రా పొచీన రచనలును ఉన్నవి. 

సీ (శ్రమించు పద్మినీ భామామణి కినుండు 

నిరత సంసార వార్చి ధికి6 దరణి, 

త. సజ్జన శ్రేణికి మిత్రుండు 

ని... బహుతేమోవనికి విభావసుండు. (కావ్యా, సం 1-29.) 
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_+ రాజు రాజధానీకేగుట *_ 

వ, అయ్యెడం 1 గాలోచితకృత్యంబుల నిర్వ రించి సమస 

చమూసనుగూహ సమేతుం డై నర పాలపురుహూతుండు గదలి నిజరాజ 

ధాని జేరం జనుదెంచి నగరు శ్ర వేశించుసమయంబున, ౧౯౦ 

టీక కాలో చితకృత్యంబులక = ఉదయకాలమున కావింపదగిన పను 

లబను,ఎ--చమూ దు సేసలయొక్క ణః నరపాల పురుహూాతుండు వ రాజేంద్రుడు, 

సః శృంగారము ' "లసంగు బంగారప్పమెబుంగు6 

బోేండ్లు కురుంజులమై గొండ్రి సలుపం 

జ బణ్యాంగణములందు6 బుణ్యాంగనల్ గృందు 

గా సారె ముత్యాలసేస చల్లం 

జెలశేంగి మణిసౌథధముల మూంగి యవరోధ 

కామినుల్ సోరణగండ్షం జూడ, 

వాద్య ఘాషణముల హృద్య భాషణముల 

వందిమాగధులు ఇెల్వంది పొగడ, 

గీ, గడలపొజులరొద్యలిరుగడలం జెలంగ 

దొరల నంద మన్న నల్ దొరల ననిచి 

వడి నిగుడం దేజిం గొల్వు చానడిని డి 

యరిగి న తజి మహిభ ర యరిగ లెత్త, ౧౯౧ 

పొ ధారి! == ల “కాల్యకృత్యంబులి 

2 కాం ప్రొ “లెసంగి (లెసంగుి వూ, ము; తంజ (పతులన్ని ంటిలోను) 

“తెసంగు - మెబుంగు) అని అంత్యనియమము, ఈ నియమము నాలుగ 

పొదములందును కనబడుచున్నది, కాబట్టి “లెసంగ అను పొఠముతప్పు, 

2 శా, సొ 6పుణ్యాంగణములందు. (ఇది ఫూ. ము, పాఠము) వావిళ్ళ 

వారును ఈపొఠముే (గహీంచినారు, (పణ్యాంణణములందు? అని సాధుపాఠరము 

తంజ, (ప్రతిలోఉన్న దీ. అంగణములలో పుణ్యమేమి * పొపమేమి 4 పణ్య - ప్రుణ్య- 

అని అను ప్రాసము,  నాలుగుపాధములలోను కలదు, 



కియా సారంగధర చరిత్రము (ఆ. 

టీకా శృంగారము లెసంగు = వీలాసములుగల్క, బంగా. బోండ్లు = 

బంగారు నన్నె గల పడతులు * క్రరుంజులమైక = అటమంచెలమిోద, సండ్రిస సలుపజ్ = 

నృత్యము చేయుచుండగా; పణ్యాంగణములందుజాఅంగడీ ప్రజేశేమలయండు, పుణ్యాంగ 

నల్ = మ్యుత్మైదువలు, క్రిందుగా = గుంపులుగాల జేర్చి సే ముత్య 

ములనే అతీతలుగా చల్లుచుండ గా; అకరోధకామినుల్ = అ౦త$పుర్ర శ్రీలు, మణి 

సౌభధములజ్కా మూలగ = క్రమ్ముకొన్సి సోరణగండ్లకొ = గవాతీములనుండి చూడకా, 

వందిమాగధులు = వందులు - మాగధులు - కషప బట్టువాం(డ్రు - వాద్యఘాగేవణ 

ములక = వాద్యశబ్దములభేతను, హృద్య = గ్రోమనోహరములయిన, భాహణముల'చేతనుు 

పొగడగా గడలపొౌయిల రొదలు - ఈటెదండుల కలకలధ్వనుల్కు ఇరుగడలకా . 

చెలగకా; వడినిగుడక = వడిగా, తేజికాడిగి = గుజ్జమును దిగి అరిగాలెత్తకా = 

గా. తా వుడా 2 కొటకొమ్మంమాడ 
“కురుజు? అనగా కోలాటము చేయుటకును - వారాంగన లాడుటకును, ఎత్తుగా 

నిర్మింపబడు మంచె. గాని “కో టకొమ్ము కాదు “క్రుజు నా స్థిరరథమగు? 

(అం. భా, 2-17). 

వ, “ఎడ చెడంబన్ని న యపరంజి కువుంజులపె రంజిలుచ్చు నృుదంగ ధిమిధిమి 

ఛ్వానంబులకు నాడు యంత్రేపొలికా సముదయంబు.! (వసు. రి-9), 

(అప, జులవైక = మేలిమిబంగారు చప్పరములమి(ది అని వ్యాఖ్య, 

శోటకొన్మునగా కోట బురుజుమిది చేపట్టు గోడపై నెదమెడముగా అలం 

"కారము కొరర్ కుడి చిన్న శిఖరము = కపీశీర్ణ ము (= ‘The upper part 

(6091059) of a wall’, అప్టిఎ) 

చ * జలజపరాగళాగరస 'సంగతమా పఠిఖా జలంబులో 

పల (బ్రతిబించితంబులగు బంగరుకోటకుం 'బెట్టినట్టి రొ 

మ్మల చెలువంబునం బురిరమారమణీ మణీ యొప్పు రావియా 

కుల "మొలనూలు వెక్తైననం గోరి కనుంగొను వారు 'మెచ్చంగన్ ౨ 

(పాండు, 1-104). 

చ * రాజగృహాకల్సన కర్ణిక గా, గంధ సీం 

ధురములు తేంటులై మొరయ, 'దోరప్రుం గొమ్మలు "ఉకలట్లుగా 

ధరయను కొల్ళ్నిలోే మొలచు తామర స్రూవన గోట మోటగుకా.” 

(పాండు, 1-108) 
కావున అటక క్రెలు = ఆకోటకొమ్మలమెశెక్కి అడిరనుట హాస్యాస్పదము. 



౨] రాజు రాజధానికేగుట ద్రి౧కా 

పరిజనులు బిరుదు చచిహ్నాములయిన గుండ్రని ధ్యజములు పట్టగా, మహిళ ర్త = అరి 

కా = అంతంపురములోనికి పోయెను, 

గీ, అటుల నంతపురంబున కరిగి విభుండు 

కొలున్రసింగార మెడలించి కొందజ నుడి 

గంపుంగుంభ స్తనుల జలకంబు: బట్టుం 

డనుచు నానతి యూ నంత నతిరయమున, ౧౯ 

టీక, ఊడిగంపు కుంభ స్తనులకా డా దాసీజనమును, జలక౦బు పట్టుండు = 

నీళ్లు తోడండి అనుచు, - నీళ్లు తోడవలసినవాండ్డు గావున కుంభ 'స్తనులుగా ఉం 

డుట ఉఊచీతమని క విస్పాదయము,) 

సీ. రమణి నిల్చి మనోహరమణిపీఠి యొకర్తు 
తల యం నీలకుంతల యొకర్తు 

అటకలి యిజె లెస్స యట కలికి యొకర్తు 

* జలజగంధి యొకర్తు జలక మానా 

తడి యొత్తె నొక్యపు _త్తడిబొమ్మ నృ పతికి. 

$ జెలు వొచలువ లిచ్చెం జెలువ యొకతె 

సీకే 6 జుై విరు లోొక్క- సిక తామయనితంబ 

వెలందికస్తురి నొక్క-వెలంది యలందె 

గీ. ధూప మొనరించె నొకవిధూప మాస్య 
తిలక మొనంగూన్చెి భామినీతిలక మొక తె 

2 మించుందొడనవు దొడిగనొకమించుంబోణి 

భోజనము వెళ్లు నొక్క యంభోజనయన, ౧౯౩ 

టీక: నీలకుంతల == నలని కురులు కలది, అటకలియిడెకొ = సీకాయనీరు 

చచ్చెను... (“అటకలి = అభ్యంగన తైలహారక (దవ్యము” _ (బౌన్సు జలకమారిచెకొ ౫ 

జలకమాడించెను. (“అడు అను క్రియకు |పేరణయాపము = 'ఆకచు? _ పుత్తడి 

బొమ్మ జ బంగారు బొమ్మవంటి యింత్కి చెలువు - బె” చలువలు = అందమయిన 

ఖ్ పాళా “చెలువైన చలునొక చెలువ ముసలి (శ, ల, చూ “దలువ) 

2 కా, పొ “మించుందొడవులు దొడిగను = మించుంబోణి 
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వృస్ర్ర ఘులు,- రిక్షశామయనితంబ = ఇసుక దిబ్బలవంటి వీరదులుగల దఘువతి, _ 

చిలంది కస్తురికా ఆ మ కస్తురిని, _ విధు వా ఉపమ + అస్య = చంద్రు 

వంటి ముఖముగల త్రీ = భమినీ తిలకము = చ్రీరక్నయు, = మించుయబోణ్లి = 

మెబుప్రతీగవె మనోజ్ఞురాలు, = అంభోజనయన == క్రమలములవంటి కన్నులుకలది. 

క, ఈరీతి శిరసుమజ్జన 

థమారోగిణ ప మణీవమయపు. బాదుక లొ 

య్యారముగ మెట్టి యుడిగపు 

సీరజముఖ శేలువట్టి నృపు౭ డింపెస(గ౯ ౧౯౪ 

టీక, శిరసుమజ్ఞనము = శిరఃస్నానమ్సు అరోగణనుయి = భోజనముబేసి,_ 

పాదుకలు మెట్టి = తొడిగి ఉఊడి...వట్టి = పరిచారికహ సమును డోలే గాపట్టుకొని, 

క, సోగలగు వెండిజేకుల 

లాగునం చెలనాకు మడిచి లలన యొసంగ౯ా 

బాగాలు వేసికొని తన 

బాగా లున్న ట్టి మేడపజ్జకు నేలల, ౧౯౫ 

టీక. ఆకువుడీచి లలన wus (తీసికొని, సద బాగాలు ౫ వక్కలు 

వేసికొని తన (బాగు 4 అలు జ) బాగాలు = అందగ త్రైయైన భార్య, ఉన్నట్టి) 

పేడపజ్ఞకుక = మేడకు ఏరా. 

ఫ్ ౯. పా (అఫణబయి (ఆరణముయి శ్ర మ్య శ. ౮. పాశ 
మున్ను +) * అరోగిణ మొనర్చి, , ,ననభు క్తి గొనుటి (సాంబ్హ మాన, 22) “అహో 

య గడి రింట నారోగిణము?. (భర్మగుప్తాభ్యుదయము, బస, కీ ప్రక నుండి 

శర. లో 'ఆరోగణము = అనురూషములేదు; కాని అంధపదపారిజాత 

మున ఆరోగణము ౬ *ఆరోహణి కబ్దభవమని జ కొన్ని ప్రయోగములు. 

(నరపతి యారోగణము నమ్మం జలుప 

1 ఆరోగణమువేసీ యందలు(జూడి గ పు. 165.) 

* వూ టీ. “బాగాలు = తౌం౦బూలము.ి 

బాగా లనగా వక్కలు వక్కపొడియ్మే గాని తాంబూలము. కాదు. 

“భ్రూగభాగమ్ములు పొలుచు చాగాలని (ఆం భా, 2167.) 

“బాగాలు - Areca nut ready cut into pieces for eating”. (బాను) 

కక్క ర్నూరంబుతోడి బాగా 

లీరాదొ 1 ఆకుమడిచి యీరాదొ 1 చెలీ? (కళా, ఓ_69) 
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డాసియిచ్చిన అకుమడుపు నందుకొని వక్కలు సమలుచూూ రాజు చిత్రాంగి 

"మేడకు పోయెనన్సి తా. (పోకలు నమలుచూూ ఆకులు చేతపట్టుకొని పోవుట అదీ 
యొక హోయలు. అది యట్లుండశా చి తాంగి కడకు పోవు తమకమున తోంబూ 

లము 'వేసికొనుపాటి తాలిమిగూడా 'లీక వక్కలు మ్మాత్ర'మే చేసికొని అదరబాద 

రగా పోయెనని సౌరస్యము.) 

గీ. వఏంగుచోం దొంటిచండాన నించు వెన 

మలంగుచెలిక త్తీయల యలబలము లేక 

ప్రాణవల్లభపాలకువ గాన రాక 

విన్న నై యున్న యాసాధప్థి. జూచి, ౧౯౬ 
టీక, ఇలిక త్రియల్క అలబలము = సందడి, (పౌణవల్లళ పొలకువ కా 

(వియురాలిజాడ విన్ననెఉన్న = చిన్న బోయియున్న, సౌధవీథిక = మేడను, చూచి. 

క, వాలిక మెజబుంగుజూపు ని 

వాళిగ నొనరించి మెపుడు వడి. జేయును దా 

నాలింగను మేమో యిపు 

డాలిం గన మనుచు నృపతి వ్యాకులమతి యె. ౧౯౭ 

టీక... తౌకా = మాచ్చిత్రాంస్తి ఎపుడుకా = నేనింటికి వచ్చినప్పు డెల్ల, చాలిక 

మేటుంగుచూప్రు = దీర్చ మును - కాంతినుంతమును-నెన తన చూపును నివాళి? నొన 

రించి = హారతిగాబేసీ (ఆచుట్టిచుట్టి నన్ను చూచి _ అనుట) వడిక్కా ఆలింగనము 

శేయుక = చేయుచుండెడిది. ఇప్పడు (కారణము) ఏమో ఆలికొ - కనము ౫ 

న్యా పీయు రాలు కనబడ నేలేదు, 

న చితాంగీ సాంత్వనము స 

క, అరుదెంచి యలిగి యుండెడి 

యరు బెంచి మదికా వితాకుం డై తహతహతోం 

దరియంగ నరిగి శాతో 

దరియంగం బపుడు గాంచి దయ దయివాజక ౧౫౯౮ 
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రద సారంగధర చరితము (ఆ. 

టీక... అరుదె౦చి = లోనికిపోయిి అలిగియుండెడి _- అరుదు 4 ఎంచి = 

శన (ప్రియురాలు కేపముబేత ఫూనియున్న (కొ శ్రతీరునుచూచి, శ్రీ మదిక్లా 

వితాకుండై = విభాంతు డ్రై (కలవరపోయి - అన్నమాట.) రహతహతోక్ = తత్తర 

పొటుతో, దరియంగకొ - అరిగి = సమీ పమునకుపోయి, శాతోదరియంగంబు = 

(పలుచని కడుపు కలదెన్స అచ్చిశ్రాంగి శరీరమును కౌంచ్చి దయ దయివాజుకొ = 

కనికరము అతిశయింపగా: 

గ, హంసతూలికాతల్స మం తల్పమే ల 

తాంగి, కడగదోచి నేలం బడంగ నేల? 

వెలగోఅవుసే యు * కౌశేయములు గలుగంగ. 

నూనమెనట్టి మైల మై నూననేల ? ౧౯౫” 

థి వూ. టీ. “మదీక = మనసునంద్సు వితాకుండై = ని శ్చేష్టితుండై. 

నిశ్చేప్టితు' డగునది మనసునందు కొదు. వింత విషయమును అదాటున 

చూచినపుడు మనసుకు కలుగునది విభ్రాంతి తన్మూలమున శరీరమునకు కలుగునది 

నిశ్చేస్పత. అందు కీ క్రింది భాగవతపంక్తు లే (ప్రమాణము... 

వు, మసహోోళ్సలగంధిక”, మృగరాజ మధ్యంగని వి ఖాంతాత్ములె రందణుకొ, 

వ, మతీయు నయ్యింతి దరహాస లజ్ఞావలోకసంబులం జిత్తంబు లేమథీ, థైర్యంబులు 

దిగ నాడి, గాంభీక్యంబులు విడిచి గొరవంబులు మజచ్చి చేష్టలుమాని,” (101747, 

ఈ కా, పొ “వెలబేలములు) (“వెల జ చెల్లి = తేల్లన్సి కేలములు = 

చీరలు? అని ఫూ, ట్రీ 

“వెల్లి కు “వెలు రూపాంతరము. వెల విశేవణమెనప్పుడు *వెలి' అను 

రూపమును పొందును, ఉ. = వెలిగొర్వు వెలిగిడ్డి; 'వెలిమావు, (తెల్సి చలి పులి 

అను వీశేపణముల త ర్హ్వమును ఇట్టి దే... కెరికొండ్వ; చలిగాలి; స్ "కొవున 

(జవెలచేలము అనుట తష స్వ, అది 'యొవ్చైనవో, "వెలగ”ర్యు వెల?డ్డి, చవెలమావ్రు తెల 

కొండు చలశాలి, ఫులమజ్జిగ అను అనిస్టయాపములు పుట్టవల సీ వచ్చును, 

“జైల మత. యు అని వూ, ము, *వెలగజవుసేయు కౌశేయి 

'తంజ, పో, - 



౨.] చితాంగీ సాంత్భనము 3౨3 

Shue లతౌంగ్కి $ హంసతూలి కాతల్బము = హాంసయోాక్రోల దూడిపొనుష్ప్ర 

అంత = అల్పమే = అంక నిరసింపదగికదా ? కడంద్రోచి = దానిని దూరముగా 

త్యజించి, చేలకొ = పడంగశేల = కళినమైన ేలమోద పండుకొనుటకు కారణ 
మేమి * (పడు = ఫయనించు శ, ర వెలకొ కజవుచేయు = "వెలలేని కా శేయ 

ములు కలుగక కా పట్టుచీరెలుండ గా, ఊవమెనట్టి మెలక = వాలీచాలని మాకీన 
4. లి 

గుడను, ('హీనన్యూనావూనగ ర్యా” అమ.) మెక్ = దేహమున, ఊననేల =చుటు 
GB CO ఖ్ ’ = 

కొనుటకు కారణమేమి ? 

య 

మరాళ జఠరోద్భూ తః మృదుఖిః ప్ింఛ గుచ్చ కైః 

శృ త్నేన చర్మణానద్దెః శయ్యాహంసో మహీథ్టుజామ్, 
౧౫౪ ఇ 

“ఫి నా టీ__ (= జిళ్లేడుదూదిశయ్య.! 
“హంసతూలికి యనగా హంసయీక గాని జిళ్లేడుదూది కాదు నూల 

దృష్టులు కొందరు జిల్లేడుదూది పరుఫునేకాద్రు బూరుగదూడి పరుపునుగూణా ae 

తూలి కగాతల్పనునుట కలదు, అందువల్ల నే (బౌనుదొర యిట్లు (వాసీనాడు, 

“హంసతూలికా తల్చ్బము - క్షి sman's down bed or couch. Some 
say a bed stuffed with the wool of the జిల్లేడు shurb, or of the (శాల్మలి 

or బూరుగు silk cotton tree,  హంసరెక్కల పరుపు, బూరుగదూది పరుపనిన్ని 
అంటారు.” 

తత్త్వము "నెరిగిన పండితు లెవరును (జిళ్లేడుదూది అనలేదు, “వాంసశిక్కుంల 

దూది' అనియే అన్నారు. కొన్ని యుదాహరణములు:-- 

(క) కహంసతూలం-తూల The soft feathers or down of a goose 

(ఆప్ట 
(2) రత్న ఖచిత సూమపర్యంకే హాంసతూల గ ర్భళయన మానీయతరుణీం౦ి (దళ, 

చరితమ్, పుప్ఫో--) “హంసతూలో గర్భేయస్యతేత్ (వ్యాఖ్య) 

(8) “హొంసతూల గర్భకోమల శయ్యోపధాన శాలిని కుసుమలవచ్చురిక పర్యన్తే 

పర్యంకత లే." (అపహారవర్శచరి శ్ర) “హాంసతూల; పఠత్నీపమ్మోణి గ శృేయస్య ఏవంవిధా 

శయ (eg) 
(£) “'హంసతూలి కాతల్ప మనంగా వాంసల యొడలిచైనున్న చిన్నని యీంకెలను 

దెచ్చి యీనెలుతీసి (ప్రత్తికి బదులుగా నుపయోగించి కూర్చిన లేపు? (రాయలనాటి 

రసికత) 



వేంర సారంగధర చరిత్రము [౪ 

వసంతే హంసశయ్యాః- భోగా ర్హ్యమ్ములెన తల్చము లేడు విధములు, 

వాంసపింఛమయీో క్వాచి చ్బాల్మలీ తూలజాపరా . 

శార్చాస రచితా చాన్యా కేసరై రితరాకృతా 

పల్ల వై కల్సితా కాచి త్మాచిత్కు. సుమ నిర్మిత 

ఫానీయఫ్లూరితా కాచి చృయ్యవం స ప్రధా స్మృతా” 

క త్వ్వరత్నాక రము, 

(ర) సే, “సరిలెని మంచి గుజ్జరి నత పట్టయు( 

బజపెన రాయంచ గజుల పబుప్పు? (ఊఉ, రా, 6.100) 

(6) గీ చలువచప్పరళో ళృమంచంబులోన 

నంచ శెక్కుల సెజ్దనై మెలి ఆ (రాధికా, ల ఆ 

(7) వ అ నే. నంచదూది పజఫుం బజిపించి.? (సంజీ. దశ.) 

(8) “అంచగజులపాన్సు = హంసతూలి కాథల్నముు (నూ. ని 

“బిళ్లేడు చెట్టుకు “అర్క అని "పీరు “అర్క కు కహాంసి పర్యాయము; 

కాబట్టి వాంసతూలిక = అర్కతూలిక = జిళ్లేడుదూది” అని యొక పీడివాదము, 

వాదసరణి బాగానే యున్నది. కాని “అర్క_తూలికాళల్న్సి? మను వ్యవహారముండిన 
గదా తేత్సర్యాయముగా *బధ్న తూలికా - విరోచనతూలికా - తేల్పముి లేర్చడుట ! 

యెంచేని “అర్భ_తూలి కా తల్చ్బము” కలదా! 

హాంసపర్యాయమయిన మరాళే శబ్దముతో పాన్పును ఇెప్పువాడుక కలదు. 

వ, *ఆమలనివాతసాధమయలయందు మనోజ్ఞ మరాళీతూల త 

ల్పములశయించి.? (భా, అరణ్య, ర్.829.) 

* “కారాశారద నీరదామర ధునీఖా రాజసౌధోపరి 

స్వారాగారమ రాళతూలకయనచ్వా రా గ్రదా రాన్వి తౌ ౪ (కాళీసవ్యాస్రము 

ఎట్లో (ద్రావిడస్రాణా యామ మార్గమున (శ్రమపడి జిల్లేడు దూదిశయ్యను సాధిం 

చీనన్కు 'అది అశ్యుస్తచనియు - పసల చకిశ్సార్థమ వాడదసిన బేగాని, సుక 

మారులయిన భోగులు సుఖము కొరకు వాడదగినది కాదనియు వైద్యులు చెప్పుదురు, 

అందువల్లనే కాబోలు నది స సప్తవిధశయ్యలలో పరిగణితము కాశపోవుట, మరీ, యట్టి 

పనికిమాలిన పరుఫును పూ. టీ, కర్తలు మహారాజయిన రాజనశేంద్రుని ప్రియురాలును 

ఫరమ సుకుమారియునగు చిత్రాంగి పడకమిద ప్రశేశెట్టుట మంచిపనియగునా! 



౨] చి తౌంగీ సాంత్వనము 3౨౫ 

ఉ, కప్పురపు౯ా విడెంబు కుతుకంబున జేయ వ బేల? వాసన 
చీప్పిలు కుంకుముంబు మయి లేప మొనర్చ వ దేమి? చీశటుల్ 

గచ్చెడుకీలుకొ ప్పొఆపుగా సవరింప వ బేటి? కిప్పు డో 
యొప్వులకుప్ప నీ వలిగియుండెడికారణ మేమి? తెల్పవే. ౨౦౦ 

టీక వాసనల్ చిప్పిలుడాసువాసనలనుగుప్పు-- లేపమొనర్పవు=వూసికొనవు, 

సీ ఇం పైననీపాట "కెన గా దటంచునో 
యెలనాగ వీణ వాయింప వేల? 

పీరీతి మాటాడ చేర దటంచునో 

కలకంఠి చిలుకతోం బలుక వేల? 

తళ్గుకొత్తు ఏీవుహాకుక-లం భోల వంచునో 

శుకవాణి యద్దముల్ చూడ వేల? 

యొరయునీపాలిండ్ర కుద్ది రా వంచునో 

యలివేణి పూబంతు లంట వేల! 

గీ. కడు నొయారంబు లైన నీనడలకరణి 
నడువల చెటుంగ వంచునో నంటుతోడ 

సంచబోదల నడిపించి పెంచ "వేల 

మోద ముప్పొంగి చిత్రాంగి మోహనాంగి! ౨౦౧ 
Diss జద్ది = సాటి నంటుతోడకా = స్చేహముతో. 

*ఆ. వె. పోతుటీ నైనం బొలయంగ రాదు నా. 

యానం జేసి మందయాన ౫ నిన్ను; 
నెవ్వ శెగ్లు సేసి 'రెజటిగింప వే మది 

2 సల్చుక వలదు నీకు నలుక వలదు. ౨౦వ 

త్రూ క ఆటను శెటత అన్నాన? ర్రహాదము. కప్రహాదను 
వారి కనివార్యము. (చూ. ఈ౮ పద్యము! క్రింద ఇంకోక్కమాట. ఫూ, ము, లో 

ఆ. చె అనియేయున్నది. అది తప్పనుకొని వారు తే, గీ, గా దీద్దినారు, 

1 ఫ్రా. ము, పొ “నీకు! 

2 చా, పా అళకి (“అళుకు ఆ ౬ భయమే) అని ఫూ ట్రీ 

, భయమే (గాని వేరొకటి) వలదు? అనుటలో భావమేమో! సారస్యమేమో! 
1ఆలుకవలదు” అనియే. ఫ్లూ. ము, పొ, 



3౨౬. సారంగధర చరితము [ఆ. 

టీక. నిన్ను = పోతుటీలకైనను - పొలయంగరాదు = నీద నుగయిగ్య 

యైనను వాలుటకు వీలులేదు. నా అనంగేని = నాశాసనమంత తీవ్రమయినదీ (అని 

భా మదిక్కా అలుకకొ - వలదు = భయపడనక్య_ర లేదు, అలుకవలదు == 

కోపమును పనిలేదు. 

సీ, తరుణి మహా ప్రసాదం బని నీమాట 

మంతురుల్ శిరసా నహింతు నెపుడు, 

రమణి నాబాంధవరాజహంసాళి సీ 

యడుగుల శేవేళ మడుగు లొత్తు, 

నండజవరయాన యవని నీపేరు 

వ్చీనం బాజుపా మెన జెగడి నిలుచుల 

గమలపాణి యొకింత గదిసి ని న్నొక నాడు 
నటునిక్కి- చూడ బ్రహ యును వెజచు, 

గీ, నింత చన విచ్చి యరమర యింత లేక 

నిన్ను నత్యాదరమున మన్నించ లేదె? 

మగువ, నే నన కున్న సీమన సెబుగదెః 

సీకు 'నేమిటం గొద వయ్యె నేండు సెపుము, ౨౦౩ 

టీక... మంతురుల్ = మంతు9ల్కు నీమాట = నీయాజ్జను; మహా పి సాదం 

బని = అదియొక గొప్ప అను గ్రహమని, శిరసావహింతురు = మిక్కిలి వినయముతో 
"నెర వేర్తురు, (భగవత్ "స్రుఫాద మైన కలా మొదలగువానిని వలె శిరస్సున భరింతురని 

చమత్కారము) 

ఛాంధవరాజహంసాళి = బాంధవులయిన రాజ శ్యేష్టులసమాహము, నీఆడుగు 

లక్ - మడు(గులొత్తుకొ = = నీక పాొదసేవలు వేయును, (రాజహంసలు వీళనున 

సౌభాగ్యము నలవరించుకొ నుటకు నీ అడుగుల నాళ్యంయించునని చమత్కారము.) 

(అడుగులకు మడుగులొత్తుట యనగా ఫూజ్యులయినవారు నడచునపుడు చారి 

పాదముల క్రింద బట్టలుపరుచుట. చూ, కళా, 7-70.] 

ప వ గ. = హంస్నమన్యా నీపేరు చెప్పినక్కా పాజుపామైనక = 

పరగత్తుపొమైనను - "బెళడినిలుచుకొ = ఎంత్రటివా'్రనను విధేయుడైపోవును అనిభా, 
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(ఆండజవరుడు - అనగా గరుత్మంతుడు కావున _ ఆపేరు జేప్పినంత 

నిల బడునని చమత్కారము) 

eth పాళెఢడిపూము 

కనులపొణి = కవములములవంటి హస్తములు కలదాన్యా నిన్ను - (బహ్మయాను 

నిక్కి_చూడ “వెజచును,. ఇక సామాన్యులైన పక పఫురుషులమాట చెప్పవలెనా! 

(నా శాసనమం౦త తీ వమని రాజు చెప్పికొనుట ఏ కమలపొణి = లత; కావుననే 

(బ్రహ్మ భయపడును. = అని చమత్కారము. (లమ్మీని 'సమోిపీంచుటకు (బ్రవ్మా 

కధికారములేదు చూ, క ళావూర్జోదయమున తుంబుర సంగీత సభాఖుట్టము.._) 

లకీ కమలపొణి యనుటుకు, = 

నిత్యంసా పద గ్రహస్తా మమవసతుగ హౌ సర్వమాంగల్యయు కా) (శీసూ 

క, వలపు మదిం దెలియ ' నూరశె 

యలిగితొ? నిను. దక్క వేజ యతివలపొందుల్ 
కల నైన నెజుంగ దీనికి 

తలిరుకా నిల్తుండె సావ్నీ తామరసావ్షీ, ౨౦౮ 

టీక. వలపు నుడికొ తెలియక = నీయెడ నాకుగల వలప్రును పరీతీంచుటకు, 

ఊరశె = కమాసాక్కు అలిగితో! తలిరుక విల్తుండె = మన్మథుడే సాక్షి, 

నీ తరుణి సీనాయారుసరి యెందు లేదని 
డస్షటి పాము బట్టంగవచ్చు, 

వనిత నీముఖకాంతి కిన యెందు లే దని 

గెంటక ద్విజరాజు నంటవచ్చు, 

నింతి సీకౌనుతో సీ జెందు లే దని 
యెదురుగా హరికి చే యె త్రవచ్చు, 

మ) జ” 

అలి 

1 కా, పూ “కూరకి (ఇది ఫూ. ము. పొ 

(తెలియ నూరే తంజ, (ప్రతుల పాఠము, ఈ పాఠమే మూలమునకు సమీ 

సము మూల మిటున్న ది, 
య 

“అలుగం గారణమేమి యల ఫూవుంబోణు 

లలుగుదు కాక వేళ నాత్మ నాయకుల 

నలపొ తీదూడ భ్రావంబునం దలంచి 
pan) 

కలకంఠి నినుదక్క6 గలనెన నొండు 

వెల(ది పొందెభుల్గం బూవిలుకుండు సావ్కీ”. (నవ, పుః ర్ 



89౮ సారంగధర చరితము (౮. 

నువిద నీకనుదోయిసవ తెందు లే దని 

ధా త్రిం దమ్ముల నెచి దాంటవచ్చు, 

గీ, నతివ నీకనుబొమల కపతి యటంచు 

నెట్టి ధర్మంబు ప్రై నాన యిడ(గ వచ్చు, 

నిచ్చకము గాదు సుమ్ము చే డిది నిజము 

భదగజయాన వలరాజుపాద మాన, ౨౦౫ 

టీ పాము(బట్టంగవచ్చుకొ = సౌమును. పట్టుకొని (ప్రమాణము చేయ 

వచ్చును, (నూగారు సర్పమును పోలియున్నదన్సి భె. నూగారును సర్పముతో 

పోల్సుట కలదు, 

క, “చేమంతి ఇెట్టుక్రిందను 

భొమావుణి నిదురపోవ( బయ్యెద జాజక 

రోమావళి పొామోయని 

కామిని కుచమధ్యమందు గరుడుండాజెకొ, (వాటు. రత్నా, ఫు, 78) 

"గెంటటక = తప్పక, ద్విజరాజుక = (వాహృణ(శేస్టుని = ఈ గ్ల (బ్రాహ్మణుని అంట 

వచ్చుక్ = తాకి (ప్రమాణము చేయవచ్చును, (ముఖము - ద్విజరాజుతో = చంద్రునితో, 

సమానమని భౌ హరికి - ఎదురుగా - చేయె త్తవచ్చును మ విహ్ణువు నెదుట 

నిలిచి చేయెత్తి (ప్రమాణము చేయవచ్చును: (కౌను = నడుము, సహారితోకా = సీంహము 

(నడుము) తో సమానమని భా ధ్యాత్రిక = భూమిమిద, తమ్ములను వైచి = 

తోబుట్టువులను పడవేసి డాటవచ్చును = డాటి ప్రమాణము చేయవచ్చును. పసి 

బిడ్డనుదాటి (ప్రమాణము చేయుటకలదు. (కనుదోయి, తమ్ములవంటివి = పద్మముల 

వంటీవని భా అ(ప్రతీ డా సాటిలేనిదని, ఎట్టి ధర్మంబుైక = ఎటువంటి భర్మ కార్యము 

మోదనెనన్కు అనయిడంగవచ్చుక = ఒట్టు పెట్టవచ్చును. (కనుబొమలు ధర్మము = 

ధనుస్సువంటివని భౌ ఇచ్చకముకాదు = ఇవి ముఖ పీతి నూటలుకొవ్వు నిజమ్ముః 

వలరాజుఫాదమాన = మన్మథుని పాదములతోడు. 

స్ ఉప్ప నై నట్టిచ కరలప్ప ల్రీజై? 

చేయవగ గల యమృతంపుంజెలమ యమెనయె* 

పుల్ల నుండెడితేనెకరుళ్లు సరియె? 

వనిత కడుం దియ్య నొసీనువా కెజకును, ౨౦౬ 



౨] చి తాంగ్ సాంత్వనము పైనా 

టీక, కడుకా తియ్యనా నీదువాశేజకోను = మిక్కిలి మధువమయిన 
ర 1 ఆస మ యాలి దొ జ్యా A, మ్ జ టై 

నీయధరమునకు, యాప్పనైనట్టీ = (ఉప్పక వంట ఈ అ స్వుటచేక ఏక్పడిసట్టి 

చశ్క్యెరలప్పలు ణా పంగ దోరవిళ్ళలు (= మిశాయిదినుసు) ఈడె = సమానమా? 

(కావనుట) పంచదారబిళ్ళల్కు_ ఉప్పిచేయుటచేత ఏర్పడునవి గావున కృ త్రిమము 

లనియు, ఇతర పదార్థముతో కేరియుండునవి కావున ఫూర్షమధురములు కావనియు, 

అందువలన= సహజమును ఫూ ర్షమధురమును ఆయిన అధరమునకు ఈడు-కావనియు భొవము. 

(“ఊప్పన ౫ ఐనట్టి అను విఫా గముచేత్క అవి ఉప్పనివి == ఈ య వి అనియు 

ఆందువలన oy దియ్యనౌ వా తేజకు సమము కావనియు చనుత్కారము 

పంటి యనగా _. అవికిపోకుండా ఉొడికించుట. (క. ర) వ, “కీచక స్ట Be) 
తండులంబులం బిండిగొట్టి కొటంబోసి “ముప్పీ? గొప్పలుగాంజేసి యావింవిన కుడు 

ముల బొనలు.ి కాళ _ మహా - కి 86.7 

జేదువగగల = చేదుటయను (శ్రమతో గూడిన, అమృళ౦పు చెలను = అన్న 

తపు ఊటబావి వొతెజకుక్కా ఎనయె = సమానమా * (కాద్ఫు ఇెలమలోని అమృ 

తము చేదుకొనినగాని రాదు. అధరములోని అమృతమును కొనుటకట్టి (శ్రనుమక్కూర 

లేదు. కావున అమృతపు చెలమ అధరమునకు సరికాదని భావము, _ (అమృతమ్ము 

2 జేందువగ = చేదురుచి కలదనియు అందువలన - తియ్యనా వా తెజకు సాటికాదనియు 

చనుత్కాారము, 

ఫుల్లనుం జెడి = (పుల్లకొ + ఉండెడి పుడకయందుండెడి తే చెంకరుళ్ళు మ 

తేనెగడ్డలు ( వెకలేనె; పుట్ట తేనె; పుడక లే సె అని తేనె మూడువిధములు, అందు 

1 ఫ్రా టీ. “ఉప్పనైనట్టి = గొప్ప 

“ఊప్పనీ అను పదమునకు “గొప్ప అను అర్థము భాపలోే లేదు. “చక్కెర 

లప్సలుీ వా తెజకు ఈడు కాకప్రోవుటకు కారణము గొప్పదనమనుట అ'సంగతము 

2 ఫూ, bi “అమృత ఫు6 జెలనుబేందు అని భావము. 

“వెలమి యనగా చిన్న నీటిగుంట. చే(దు = తీపు. అను రుచి భేదము గుంట 

లోని నీటికేగాని _ గుంట కుండదు. కావున “చెలను చేయదు? అనుట కప్పు, 

8 కరుళ్ళు = తెలు. 

కరుడు! అనగా గడి గాని “తెప్ట కాదు, ౪కే నెకరుళ్లు అనగా తే సెలో 

సునీభవించిన ఫెగములు, తేనాకెటైలోే కొంతభాగము ౫డ్గలుగట్లి యుండుటయు - 

అట్టి గడ్డలు ఫుడకకంటుకొని యుండుటయు నెల్ల నెరిగిన విషయమే, అథరమున కుపమా 

Ep) 
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పుడకశేనె శ్రేవ్థముందుకు.) వాశెజికుక్కొ సరియె = (పరికావనుట) లేనెకరుళ్ళు, 

నీచమును నీరసమును-నెన ఫుల్లకంటుకొని యుండునవి అధరమో మనోహరమును 

రసభరితమును.నైన నిమ్మేన నమరియున్నది. కావున తే-నెకరుళ్లు _ అధరమునక్ష 

సమముకావని భావము, _ (క లేనెకరుక్టు పుల్లన +- ఉండెడివి = ఫులుపుగలిగియుండు 
నవియనియు, అందువలన _తియ్యనౌవా లేజకు సరిరావనియును చమత్కారము), 

“లప్ప యను పదమునకు = విశ SE గడ్డ; ముద్ద అని యర్థములు.._ జల్రచ్చ 

A lump (as of sugar or Of 0176 ముద్ద; గ డ్డ (చూ. బ్రాణ్య.) క రక ర్త 

“లప్ప జా రాని” అనీ ఇప్పి, అందుకు (మంచులప్పలమించు మంజెంగ మడుఫులుి 

(శృం. చె, 6-124) అను ఉదావారణ మిచ్చినాడు దానిని బట్టి సర్వంకషా 

వ్యాఖ్యాతలు 1మంచులప్పలక = మంచురాసులను) అని టీక (వ్రాసినారు సరికాదు, 
లప్ప = చిన్న గడ్డయగు నే గాని రాశి కాదు, రాశి యనగా "పెద్దకుప్ప, ఒక రాశిలో 

సెక్కు. లప్ప లుండవచ్చును. “లప్పికు (రాశిని పర్యాయముగా వాడుట పొరపాటు, 

జలరాళ్ళి ధనరాశ్సి ధాన్యరాశ్సి అనుటకు నీటి లప్ప; డబ్బు లప్ప; ధాన్యపులప్పు 

యనగూడదు, ఏతావతా నుండెగలకు పోలికగా చెప్పబడిన మంచులప్పలు = 

“మయంచుగడ్డలు) గాని మంచురాసులు కావు, 

& “అప్పలతోడ. (గ్రొం బెడగు లట్మ్ణవ్యక్ఞ లయింట రూకరుక, (శ్రీడాఖి) 

6లప్పలతోడ "పెరుగు అంటే గడ్డలతో కూడిన "పెరుగు... (నీళ్ళ సెరుగుకాదు 

అనియరము, గడ్డ పెరుగు (గ్రేస్టము. యో త్రి జిడ్డు నాయని మంచ్చి డ్ల కరుగు,” 

( చేమవరపు శతావధానము.) కాబట్టి * “లప్ప కా రాశి) అనుట సరికాదు, 

నము తేనికరుడుగాని “మొక్తముశే స్పై కాదు. తెశ్టై యనగా, "తేసె మగినము = 

పురుగులు _ ఇతర మలినపదార్థమున్ను కూడిన మొత్తము. ఒక్క పుల్లన ఎన్నో 

శెటైలుండవు. ఒక్క తెశైలో "పెక్కు (తేనె కరుళ్ళుండవచ్చును. కావున 

శకరుళ్ళు డా తెస్టైలు అనుట తప్పు 

4 ఫూ, టీ... తేశెశె ట్రిలు పులుప్రుగా నుండునని ఫొవ్రము.! 

పులుపు = తీపు అనురుచిశేదము *తెస్టైలోని తేనెకగాని - తెట్టకుకాదు. 

'తెస్టైను రుచిచూచు మాసవుడును ఉండడు. 

* ఈ “లప్పినుగురించి ఆంధవిశారద శ్రీ తాపీ థర్మారావునాయుడుగారును, 
కవిచూడావుణి. శ్రీ వేటూరి (ప్రభాకరశాన్ర్రీగారున్ను. విపులముగా విమర్శించి 

యున్నారు. (భూ, భారతి. విభవ శ్ర వైశాఖములు.) 
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క! అతిసమ్మోహ 'మొనర్పుట 

నతిమధురిమ సారె జిలుక నలరించుట నో 

లతకూన నీదుమోవికిం 

దితి వింబమె కాక తేదు శ్రతిబింబ మిల౯, ౨౦౭ 

క పద్యమున అధరమునకును దొండపండుకును సాధర్మ్యము చెప్పబడుచున్నది 

టీక... అతిసమ్మోహ మొనద్పుటక = అత్యంతమయిన కానుము కలిగించుట 

యందు (అధికమయిన మూఢత = బుదిమాంద్యమును కలిగించుటయందుు అని అ రాం 
థి 

ఆతి, ,.రించుటకొ.-= 2 అతివముధుకిము = అత్యంత మాధుర్యము, సా రెకెొ ఇ మాటి 

మాటికిని చిలుకకొ = చిందగ్యా అలరించుటకొ = సంత్రోవివిటుటయందును. 
ర 

(అతిమధురిమన్ = అత్యంత మాధుర్యము బేత, సారెక్కా చిలుకకా _- అలంకరించుటకా- 

చిలుకను సంతో పపెట్టుటయందు, అని - అర్థాం) లతకూన = జవరాలా, నీదు మోవి 

కక = అధరమునక్కు (ప్రతి = సాట్సి బింబమె కాక = దొండపండుతప్ప; (ప్రతివిం 

బము = డానిని బోలిన మరియొక వసువు ఇలకొ = భూలోకములో లేదు, 

దొండపండు బు మాందకమును కలిగించునని కాత్రును వ్ 

“సద్యో బుద్ధిసారం బింబం, సద్యో బుద్ధికరీ వచా,” 

{ మ, ' ఏలబ్బెడీకా, దల[క్రిందైన ననూన వ్యాాహణ మేధాళ కి బించా శికిన్ ,? 

(వసు, 9.148) 

స్రీ, అతివ నీమోవి ముద్దాడంగల్లినం జాలు 
దివ్యామృతంబు సిదించినటుల, 

యు 

తొయ్యలి సీపెంటం దియ్య. గలినం జూలు 
య ౧ 

దుర్దాధిపత్యంబు దొర కినటుల, 

1 శా పొ “నుతి? (“మతిజ = మనసునకు అని ఫూ, టీ 

మతిక = మనసునకు అను టీక సరికాదు. “అతిసమ్మోహ మొనర్చుటి అని 
తంజ, పొ, 

2 ఫూ, టీ “అతీవుధురినుకొ = మిక్కి-లితీపుబేతను, చిలుకక = చిలు 

కుట చేతను? (అని - మోవిపరమున.) 

ఈటీక నాక బోధపడలేదు. “చిలుకక? అను తుమన్నర్థక (క్రియకు *చిలుకుట 
ఖేతి అను నర్ధమెట్టు వచ్చునో! 
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ముదిత నీమొలనూలు ముట్ట గట్టిన జూలు 

భూలోక మంతయు చేలినటుల, 

యలి వేణి సీ నీవి యంటం గల్తీన( జాలు 

నలమూలధనము నా కబ్బినటుల, 

గీ, ఇంతనూ త్రము సీయవే యిందువదన 
తాళం జూల మనోజూగ్ని( దలిళుంబోణి 

నునవి చేకొను మిశ నైన మందయాన 

యేల దయం జూడవే నన్ను లోలనయన? ౨౦౮ 

టు దివ్యా, + నటుల (లు+అ) = దివ్యమయిన అమృతము లభించిన క్ట, అ 

అంతటి సంత్రోనమని భావము. (మోవి అమృతతుల్యమని ధ్వని.) దున్గా, * నటుల = 

గొప్ప దుక్చములు వశమెనకే అంతటి యానందమని భౌ, (కోచములు దుర్భముల 

వలె ఉన్నతములని ధ్వని.) భూలో, , నటుల = భూలోకముంతా యేలిన'క్లే.- అంకటి 

యామోదమని భా, (కటి భూమండలమువలె విశాలమని ధ్వని.) seo se = 

(ప్రధానధనరాశి లభించిన కే. అంతటి సంబరమని ఫా, (నీవి = పోకముడ్సి నీవి = 

మూలధనమువంటిదని - ధ్వని.) 

క, కుటిలాలక నీ గుబ్బలు 

బటువులయి మొగాని కెగయ్సు, బంగరునిగ్గుల్ 

ఫొటమరిలుం బుట్ట చెండ్లై; 

నటుగా చే నింత పట్ట యాడుదునంట వే ? ౨౦౧౯ 

టీక... 1 కోటిలాలకకాడంగరములు తిరిగిన ముంగురులదాన్యా నీగుబ్బలు, 

బటువులయి = వ్యటువలైై మొగానికెనసయుక = ఉన్న తిచేత ముఖమును తౌకునట్లు 

న్నవి* (వానియందు బంగరునిగ్టుల్ = బంగారుకాంతులుు పొటమరిలుక్షా = వెలయు 

చున్నవి. (కావున - అవి) పుట్ట చండ్లు - బిను = నిజముగా పుట్ట'చెండే, (వటువశై 

యుండుటయు. (నేలపె గొటినంత నే మొంగాని కెగయుటయుు బంగారు శాంతులు 

కలిగియుండుట యు - పృట్టచెండ్డ లకీణములు,) అటుకొదేనిణఅవిపుట్ట-చెండ్లవలె మనో 

హారములు కాకపోతే, ఇంతప ట్రియాడు దునట పేజవానికొ రకింత గా అక్ష_రపడి "పెనగు 
లాడుదునా? (అవి చెండ్డుకావునే పట్టి ఆడుచున్నానని చమత్కారము 

{వూ ద అనా తైద శద టీక వ్రాయదగిన పద్యము _ కాదని 
శాభోలును = ఊడే ఫకదినాప 
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పట్టియాడు' జాతీయము... * వ, అని హరిశ్చం్దద నృషుండును నాచండా 
లుండునుం బట్టియాడ నట్టియెడం ౫దిసీ నక త్రకుండు”. (హరిళ్ళ, శ-2£.) 

బంతిమొగాని కెళయుటను ఒకకవి యిట్లు చమక్కు రించినాడు, 

విదితం ననుకందుక తే హృదయం, పీనుడాధర 'స౦గమలుబ ఇవ 

వనితా కరతామరసాఖి వాత, పతితః పతిత; పునరుత్సతస్సి ౫ 

గీ, మదవతీమణి' రాలతో మాట లాడు 

గదవె సీవట్రువమెటుంగు గబ్బి కులుకు 

టిజుకు సీబ్బెపు గుబ్బ పాలిండ్లు చెలియ 

నీవు మా టాడ కుండెడి దేమి చెపును, ౨౧౦ 

టీక... మదవతీమణి = యువతీరళ్నమ్యా ('వదవతి యనుటచేత చిత్రాంగి 
మంచి సహ సూచన నీ పొలిండ్దు రాలతో (నైనను) మాట 
లాడును, నీవు నాతో మాటాడకుండుటకు కారణమేమి 1 అని (ప్రశ్న, క్రి “రాలత్రో 

మాటలాడును'- అనగా రాళ్లతో సమానములని భొ. అదియొళ జాతీయము, ('మాట 

లాడు) షత. 'ఒక్కయు దావారణమా... 

ఫీ, “కరటి ఘుటాకోటి కటనిర్హథన్మడా 

సొరంబు దొలుకారుం జేరం బిలువ్క 

థి పూ, టీ. = కోచములురాలను నిందించును - అనంగా రాలవలె కఠినము 
లని భో! | 

“అక్రోశత్యవజానాతి కదర్థయతినిందతి.. ,. స్య చానుకరో శీతి శబ్దాః 

సాదృళ్యవాచకాః అను దండివాక్యమున 'నిందతీ? అని యున్నందున , ఢీరకర ము! 

అని యన్న చేగాని ఉపమాపాచకము కాదనుకొని ఫ్రా, టీ, క కర్తలు మాటలాడు 

(క్రియకు (నిందించు అని యర్థము. చెప్పి నారు; పొరపాటు, (ఫ్రా. టీ, (వాత ప్రతిలో 

రాళ్ళతో. మౌట్టాడునుగదా - అనగా రాళ్ళవలెనే కఠినమైనవనుటి అని సరిగానే 

యున్నది.) ఇంకోక విశేపము, 'మాటలాడు? అను (క్రియకు నిందించు! అనునదే ధ్ 

మైనయెడల కర్మయైనపొలిండ్లు ద్వితీయలోగదా ఉండవల సీనది? (చూ 3 బా. కా, 2) 

(వాడు నాతో నిందించుచు న్నాడు) అనే కేనుగువా వన్నారా? తెనుగువాడు 

కాకఫోయినను (బ్రౌను - ఎట్టు (వ్రాసినాడో చూడండి, ప “మాటలాడుట - రోం 

speak or to reproach: నన్నెందుకు వూరిశేమాటలాడుతావు, ‘why reproach 

ఖల. "వును వూ, టీ, సరిమైనదికాదు, 
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రభీమి నిక్భిన్న పృథివీపరాగంబు 

నీహారసమయంబు "నేర్పుందెగడ 

సుభట భుజోద్భట మంకా | పభాభంగి 

మండుజేసవితోడ మాటలాడ,” (ఈ, వారి, £228.) 

ఛా, ఏమే పల్యవు మోహనాంగి? యిటు లేలే యల్క- చిత్రాంగి! ని 
న్నే మంటిం గలకంఠి? నావలనం ద 'స్పేమే యొయారీ? యయో! 

నామిందం దయ లే దంటే చలి? నను న్నన్నింప వే కోమలీ, 
నీమాటల్ జవదాంట కుందు: గదవే సీరేజ పక్రైతణా. ౨౧౧ 

క, ఇంత్కీ మదనునిపట్టపు 

దంత్కీ యొసపరి మిటారి తండములో మే 

ల్ఫంతీ యేమే రతిపూ 

బుత్రీ దయం జూచి నన్ను బ్రతికింపలటే! ౨౧౨ 

టీక, ఒసపరి మిటారితండములోకె = అందకెలెన ఒయ్యారులల్లో, 
'చీల్బంతీ = మేటియైన డాశా, (“మేల్బంతి నికరము మేటిమేలు?.అం. ఖా, 815) 

వ, అని బహు ద్ కారంబుల బ్రార్థించి, ౨౦౩ 

క, ఏ మనిన వినని యగ్గజ 

గామినియలు కార్చం దరము గామిని నృపతి 

గ్రామణి సాలగలి మొశూాను 

గాముకులకు నెగ్గు సిగ్గు 1 Xలదే యందున్. ౨౦౮ 

టీక... గోజగామిని = (ఏనుగు నడకవంటి నడేకగల) చిశ్రాంగియొక్కుం; 
అలుక; అర్చక తీర్చుటకు, తరముకామిని = శక్యము కాకపోవుట చేత. 

చిత్రాంగి గజగామిని కావుననే ష్. విధముల బతిమాలినను వీనక గజనిమి 
లితములు కావించినదని సరస స్యము, 

భజనిమో ల్రికము = నిరాదరణము, మ “ఊద్దానదర్చ శ్వయధుస్థ సగిత (శ్రవణ వివ 

రాశ్ఫోపదిక్యమాననువి. శే నళ్ళణ్వంతి; శృణ్వంతోపీచ నజనిమాలి కే నావధీరయంతః 

శ్లేదయంతి హీతోప పదేశాయినో గురూకొ, (కాదంబరి. ) 

భా. పొ కలమే! (కలదే - పూ, ము తంజ, పా). 
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క, ఆ నతి గైకొని యాతని 

యానతి మోజనిది వో'తె నత్తజీం జిత్తం 

బూసనినక పటము నెజపం 

బూనినదె యాగయాళి బూమెలు మెజయక ౨౧౫ 

టీక, ఆ, నతికా = ననుస్కా_రమును ఆతన్ని అనతికడాలజ్ఞను. చిత్తంబు - 
ఊనినకపటము = తాను మనసున ననుకిొనియుశ్చ దుస్ఫంకల్పమున్కు బూమెలు ఇ 

తభిద్ద ఫ్ర కలనలా = మాయలు, 

క, ఒడలు వసివాళ్లు వాడకా 

వెడయూర్చు నిగిడ్చి మెల్పనె కరాంబుజ మ 

య్యెడ నూలి లేచి బడిబడి 

బుడిబుడియేడుపు లెనంగ భూవరుతోడకా. ౨౧౬ 
టీక, ఒడలు = శరీరము, వసివాళ్ళు వాడక = మిక్కిలిగా వాడివత్తలు 

కాగా వెడయూర్నునిగిడ్సి = పెద్ద నిట్టూర్చువిడిచ్చి కరాంబుజముక ఊయిలేచి = 

(కమలమువంటి, జేయూనుకొని లేచ్చి బడిబడిక = మౌటిమాటికిన్సి బుడిబుడి 

యేడుపులు = వచ్చీరాని వగలమారి యేడుపుల్కు ఎసంగకా = అతిశయింపగా, 

గీ, 1 నిబ్బరిక మేది యును మేదిసీవ శేణ్య 

స్ వరణ్యమునకు "వేట పోవ బొద్దు 

1 కా. పొడ “నిబ్బరికమేది విను ('నిబ్బరికము ఏది = స్టిరతను కోలు 

ఫోయి,.' అని ఫూ, టీ, 

“నామౌటను తొందర పడక నిబ్బరముగా విను! మనుట లోకమున కలదు గాని 

'నిబ్బరమును - కొలుఫోయి విను మనుట (వివేకిలోకమున) లేదు. కావున వూ, టీ, 
యుచితమైనదికాదు. వూ, ము, నను తంజ, ప్రతులలోను గూడా ' నిబ్బరిక మేది 

యును? అను పాఠము కనబడుచున్నది. అంతేకాక శ, ర్క కర్త నిబ్బరికమునకు 
కరుణ) యని యర్థముఖెప్పీ అందు కీపద్యమున నే యుదాహరించి యున్నాడు, అందును 
(నిబ్బరిక 'వేదియును అను పాఠమే యున్నది? గావున శా, పౌ. సరియేనది కాదు, 

(కొన్ని (వాత (ప్రతులలో “నిబ్బరిక మేది యను అను పొశాంతేరమున్న చి. “చిత్రాంగి 

నిబ్బరికమేది = ధైర్యమును కోలుపోయిి అనుక = ఇటనెని అని ఆపాఠమున 

నర్థము) 
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గడప లే శెందుం జేతం జిలూ6 గొని దాని 

Y చేత గొంత యుబుసుపోయి వెలగ నంత. ౨౧౭ 

టీ, కః. మేదినీవరేణ్య = రాజ్యా నీవు నిబ్బరిక మేదియును ౯ కరుణమాలి, 
(= నన్ను ఒంటరిగా నింటవదలి - అని భా) అరణ్యమునకు పోవకొ = పోగా 

ఎందుకొ = ఏవిధము ేతను - స్రొద్దుకడపలేక్క చిల్కక - చేతగాని కొంత 

ఉఊబుసుపోయి = అచిలుకతో కీడించుటలో కొంత ప్రొద్దుపోగా _ వెలలిసనంతక్షాణు 

అట్టున్న సమయమున, 

క, సూళశెిల ముదికొముది*ేసీం 

గారము గార, మయి. బాముక న్య లె మెటుగుల్' 

f శా. షా. చేతచేనటు లుబుసుగ్లాం జేలంగు నంతి ((ఊబుసుగాకా = 

(పొద్దు పోవునట్లు! అని ఫూ, టీ. ) 

ఉబుసు - అనగా (ప్రొద్దుపోక పో వుటగాని (పొద్దు పోవుటకాదు, *ఉబుసుజ 

పనిలేని కాలము (ఈయర్థమున పోవు - పుచ్చు - అనువానితో6 ౫లసీయే యుండును.” 

న ని కఉబుసుగో - 11౪” (బోను! 

కాబట్టి ఉఆబుసుగాం జెలంగుటి యనగా పొంద్దుపుచ్చుకోకుండా సోమరిగా 

నుండుట జ్. తేలినది, అందువలన ఫూర్వటీకయే కాక అఆపాఠముగూడా సరియైనది 

కాదని యేర్చడీనది. 

దానిచేత గొంత యుబుసుపోయి అని (వాత (ప్రతులపొఠము, “గొంత 

యుబుసుపోకి అని శ, ర. ఫూ, ము. పాఠము, (వ్రాత (ప్రతులపాశ మే Sr 

నాకు తోచినది, 

1 కాం పొ “సింగారము గారమయ్యి పొముకన్వలె) 

“ఫీంగారమ్ము "గారము - అయి అని వారు భౌొవనించివ విభాగము మరి 

వారూహీంచిన యర్గ మేమో దేవునికే యెరుక, (వూ, టీ, లేదు) 6మయింవాము 

అని నేను కావించిన సవరణ.  ఆపావురపు చేహము మిసమిసలాడు  మెబుంగలు 

కలదియని మూల(గ్లంథమున నున్నది. చూడండి... 

మోనుమో'సములీల మిసమిసమించు 

మేని చల సెబుగు 'వెన్నెలల 

వెదజల్లు నొక మంచి వెల్లపావురము 

ముదము దీపింప నా ముందట (వ్రాలె”,  (ఫుట, 5) 
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వాటు వెలునారు నొక కలి 

పారువ మిటు నాలో వెరంగుపడి వడిం జూడలా 6౧౮ 

టీక. నూలిలకొ = పార్శ్వములయందు ముదికౌముది సింగారముకార 

(=జ jE = ముదురు వెన్నెలవ వంటి తెల్లని కాంతులు వ. (ఆపారువము 

తెల్లనిది - అని భా నుయిక = శరీరమునందు, పోముకళా కకా మెటు (సల్ 
మ స క 'పొముకన్నువలె మినమిన లాడెడు - చెలువు ఇ SF అరు = ఒప్పు 

నట్టి (=కలిగిన్సు ఒక్క తెలిపొరువము (నేను) వెరంగుపడి = ఆశ్చర్యపడి, వడికా - 

చూడల ; ఇట (వాలెను, 

* ఉ. రింగులవల్తెవాటు సవరించి, మెయికా మృగనాభి నించి, వే 

భంగులనీటు వెట్టి, యలపార్వముం బట్టు నెవంబు, వెట్టి, సా 

రంగధరుండు నేమము దొజుంగువుదిం జనుబేరం గొంకు మో 

అం గడ కేం దొలంగి వడి రాం గని రాగనిమగ్న చిత్తు (డై. ౨౧౯ 

టీకః__రింగుల వళ్లైవాటు సవరించి = చక్కగా కుచ్చిపెట్టిన ఊత్తకీయమును 
వల్లెవాటుగా చేసికొని మెయికా _ మృగనాఖి = కస్తూరి నించి = మా ఫూసీ 

కని, -వేఛంగులకొ నీటువెట్టి = అనేకవిధములుగా సాగసుబేసికొని, పార్వముకా 

పట్టు, నెవంబు పెట్టి = నెపముశె వెట్టి, నేమముతొజంగుమదిక = నీతిమాలినతలంపుతో, 
చను చేరక = రాగా, (చూచి) ౯ = "నీను [1 కొంకుమిఆక = ఛభయమధికము 

కాగా తొలంగి కడకురాళా = ఇవతలికిరాశ్యా కని = నన్నుచూచ్చి న 

చిత్తుండై = మోహమున మునిగిన మనసుకలవా'డె;.- 

2 కా పూ క వెరంగువడి 

సా. ము, నను (వాత ప్రతులలోను గూడా *వెరంగు పడి అని యున్నది, 

6“వెరంగువడుు వెరంగువాటు అను రూపములు కోళములయందును కనబడవు, 

% ఒక తాళ పృత్ర ప్రతిలో ఈ పద్యము వెంట ఈ | క్రిందిపద్య యున్నది, 

“కలదు లేదన నసీయాడు కోనుతీరు 

తళుకుమొగమున కెగయు గుబ్బల బెడంగు 

చూచి యాతని నిడువాలుం జూడ్కు_లపుడు 

నిండువేడుక మిన్నంది కొండందా.శెం 

7న టీ. “కొంక్రు = సి 

నీత్రిమానిన తలపుతో కనవైకివచ్చు పరపునుషుని జూచీనపుడు ఉఊ తృమశ్ర్రీకి 
కలుగునది 6జంకు గాని “సీ సిగ్గు కాదు. “కొంకి అను పదముకు (సిగ? న వును 

లేదు, “కంక 7 = జంతు? (నూ, సూ నిం 

4 
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ఉ, ఎక్కడ నేర్చెనో నలువ యీ చెలువకొ సృజియింపంజూడ మో 

చక్కనిమేను సీమెటుంగుంజన్షన యీనగుముద్దు మోము సై 

చక్కు-లకాంతు లీవిలుందు చెల్వము పీనునుగానుతీళరు సీ 

చొకాపుంగొప్పు నీతళుకుజూపులు నీకలహంసయానముల్.౨_9౦ 

గ్ అని వయఃస్మృయవిసృయాయత్తు. డగుచుం 

జిత్తజవికార దుర్వార చిత్తు డగుచు 

మరులునను చేరి నను జీరి మత్తు. డగుచు 

ని ట్లనియె మాననయహీనవృత్తు(డగుచు, 9-9౧ 

టీక, వయః 'స్మయ = యావనపు పొగరువలన్ని [ విస్మయ = గర్వమునకు, 

(“విస్మయః - Pride, arrogance’ అప్టి ఆయత్తుండు = అధీనమయినవాడును, 

చిక్తజవికార = కామని కారముఇేత్కు దుర్వార = వారింపరాన్సి చిక్తుండు షో చిత్తము 

కలవాడును అగుచుకొ = అయి మరులునను - జేరి = వలపుతో దగిరికీవచ్చి, 

ననక్కొ చీరి = పిలిచ్చి మత్తుడగుచుక్కా మౌన... ,వృత్తుండగుచుకా = అభిమానము 

నీతి మాలిన వ _ర్రనముక లవాడగుచ్చు ఇట్టనియెక ౯ కండ కావరమున ఈరీతిగా పలికెను, 

కే, వనిత గజనిమ్మపండ్లను 

ఘనముగ నో రూరం జెప్పంా విందుము సీ 

చనుగుబ్బల "లావణ్యము 

వినినప్పుడె వానిపులుసు విజుగుం జుమ్మై, 99.9 

+ వూ. టీ, “విస్మయాయత్తుండుజ=ఆశ్చర్యమునకు స్వాధీనమయినవాండు. 

యొవనప్పు కలిమిచేత కలుగునది “గర్భము? గాని “ఆశ్చర్యము” కాదు. ఆళ్ళ 

ర్యపడినవాడు - వలపుమాటలాడుట స్వభొనమును' కాదు. కావున ఫూ, టీ, 'సరియె 

నది కాదు, 

కా పొ. యొయ్యారమి ('వయ్యారము? ఫూ. ము, పొ వయ్యారి 

మనుట తప్పని శా,న్ర్రేగారు యొయాారి మని డిదినారు. కాని పులుసును విరుచు ఎ”. $ీ ది 
ప్రజ్ఞ వయ్యారమునశెంత కలదో “యొయ్యారముసి కంతేగలదు. అందుకు. రెండును 
సముర్రయలుకా వు: “గుబ్బల =. లావణ్యయు' అని సరియైనపాఠము తంజ (ప్రతులలో 

ఉన్నది. అసలీపద్యమునగల చమత్కారము ఫూ, టీ. కర్తలకు గోచరింపనేలేదు, 
అంధువల సే అరము 'వాయక 'నెటి చేసి శారు, 

గ. క టబ 
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అ 
టీక, వనిత, గ జనిమ్మపండ్లను (గూర్చి ఘునముగకొ = గొప్పగా (ఆకృతి 

చేత పెద్దవిగా - అని అకార) నోరూరకా - చెప్పంగా డా ఆశగలుగునట్టు (లోకులు 
(ప్రశంసీంపగా, (నిమ్మపండు ప్రలుప్రు కావున - అస్మకణజేత్క, నోరూరకె = నోట 

నీరూరునట్లుగా, ఆని అరల విందుము = వినుచుందుమ్ము కాన్ని నీ చనుగుబ్బల, 

లావణ్యమక = కాంతివిశెప మున్కుడానెగనిగ్యమును; 

[ముత్యములోని నీరువలె అంగములయందు. ని౫నిణ లాజెడికాంతి వశేవ మునకు 

లావణ్యమని పేరు; “ముక్తాఫ లేషుచ్చాయా యా _స్తరళత్వమివాంతర్చా (ప్రతిభాతి 
యదంగేషు, తల్లావణ్యమిహోచచ్య తే” శబ్దకల్పదుు) మము.) 

వినినప్పు జె = విన్నంతన్సే వాని ఫులుసు = ఆకృతి నొప్పదనమువేత వానికి 

గలిగిన గర్వము విజుగుకొ _ చుమ్మా = అణగిపోవును సుమా, (గజనిమ్మపంద్లు 

ఆకారముచేత నీగుబ్బలకం కె గొప్ప వైనన్సు వానికి నీగుబ్బలకు గల లావణ్యము లేదు, 

కావున వీనితో అవి సకిపోలవు అని అరమ గ జనిమ్మపండ్లలే = పులుసున్నదిః 

ఆ పులుసును విరుచు లావణ్యము = లవణ భెవము (5 ఉప్పదనము) కుచములయం 

దున్నదని చమత్కారము, (ఉప్పు తగిలినయెడల పులుసు విరుగుట సహజము) 

గర్వము - అను అర్థమున (పులుసు? జాతీయము, (క. ర లో లేదు) “పులుసు 

Pride, self-conceit. అతనిప్రులుసువం౦చిరి. they humb'ed him” (చ్రాణ్యము 
లావణ్య శైవకిొ కా యుదాహరణము,.. 

౮ వీత్రో యతః (ప్రభృతి కామ పిపాసి తేన 

తస్యా మ యాధరరసః (ప్రచురః (పియాయా, 

లృష్టై తత ఃపభృతి మే ద్విగుణత్వ-మేతి; 

లావణ్యమ స్తీబహు తత్ర కీ మ్మత్ర చిత్రమ్.” (ఆనరుకము), 

లావణ్యమ్ = కాంతి, 1 ఉఊప్పందనము?.. 

క. * తలతల మనువ జంబుల 

తలతల మనునీదురదనతతి. బోలడె కా 

1 “ఉప్పుందనము అని శ్యాస్త్రీగారి టీక, వారు *అముక్త (పుట, 141) లో 

గూడా లావణ్య = ఉప్పు(దనముయిక్క.? అనియే అన్నారు. కాని (ఉప్వుందనము 
అనుట తప “ఊప్ప(దనముి అనుట ఒప్పు, “ఊప్పదనము or డాప్పన = Saltness” 

ఒప ఉక ళు (బ్రౌను). ఇట్టి కబ్దదోపుము లా క్యాత్ర్రగారి (వాతలలో వందలతరబడిగా నున్నవి, 

1 కా పొం తళతళ ఈపాఠము యమక సారస్యమునకు భంగకారి, 
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యలచుక్క-లనిగనిగ యో 

పొలంపీ సీకాలిగోరుం బోలదు సుమో, ౨౨౩ 

టీక. ఓ పొలంతీ, అల = చుక్కల నిగనిగ ౫ నట త్రములయొక్కొ. నిగనిగ 

కాంతి తేల, + .ళేతిక == శ్థి తలతలమను వజింబులక = తళతళ మెరౌడి వ్య జము 

లన్సు తీలతలము + అను = తొలగుతొలగు అనునట్రి (అనగా వజ్రములయొకు. తళ్ళ 

తళలను తిరస్కరించునట్టి) నీదు రదన తతికా ౫ నీపలువరుసన్కు పోలదెకా = పోలే 

పోలదు - సరిగదా నీకాలి గోరు(నైనను) పోలదుసుమో, 

ఇంతీ నీ పలువరుస వజముల'నే తిరస్యరించునది. "కావున చుక్కలు నీ పలు 

వరుస నసలే పోలజాలవు, అంతేకాదు నీ కాలి గోటికి గూడా సరిపోను అని తా, 

(పండ్లు వృజ్రములవశె తళతళ లాడుచున్నవనియు - గోళ్లు చుక్క_లవ'లె నిగనిగలాడు 

చున్నవనియు భౌవము.) 

తలతీల --అను = తలతలమను,= (ము గాగమసంధి. (పౌఢ, సంధి, 19) 

తలము + తలము = తలతలము, (ఆ మేడిక మున మువర్ల కలోపము,. 

చాల సంధి, £9.) 

థ్ నాటీ తళతళ (ప్రకాశించు వజ్రయులయొక్క (తలకలక్భా తలల 
యందు (మను) ఉండుసట్టి నీ పలువరుసనుటి 

చిత్రాంగి పల వరుస వ్యజ్రముల తలలయందు నునెడిదంటట ! మనుట యనగా 

ఉండుట యని యరమ౭ట!! అవూర్వమైన వ్యాఖ్య. 

ఫూ, టీ, కర్తలు 'శలకళలము + అను అని విభాగించుటకు మారుగా తల 

తల - మను అని తప్పుగా విభాగించి అంతకం కి తప్పుగా అరమును పులిమి పుచ్చి 

నారు. వారి శేల తెలియలేదోగాని తేల్య తీలతేల్ల తలమ్యు తలతలమ్ము అను (శ్రియా 

రూపములు తెనుగు కావ్యములతో పరిచయముగలవారికి [కొ త్తవికావు, గ్రంథములలో 

వందలకొలదిగా (ప్రయు క్రమలయియున్న వి. పొఠకవినోదమున కొక కొన్ని యుదా 
సహారణములు.- 

(తలము - ) 
(1) శలమునక ఫీన్మనందను . 

తలయును మూతియును గోబుగందనగ చే! (భోగ - 10 వూ 1770) 

(ఖై “సంబలళి సంబళీ యళుకు సందడికిం దలమంచుబల్కి.నక్ (శివరాత్రి 8-0) 
(త్రీ "నెరయ 'నీ(గోనలేని నీవనునట్టి 

“పరవ (+) మాటలు సయింపప్పు దలమననిని (గా. వారి 2-672) 



3] చిత్రాంగి సారంగధరునివై నేరముమోపుట కిళం 

క, థీ నీ కలికితనమునకు బి 

బ్బోక (స్రీకి౯ న యోవిభూతికిం డలంపకా 

(£) తలవని ముంగలం దలంబాయంఈ (దోచి? (గాం హారి, 21024) 
\ 

ర్స్ “కనికనయణ రాని చంచలం 

దనులతే యచలంపుకోచిం దలకును దానికి (కాళిందీ, ర్-27) 

(6) “శలముని మటీయు న తటీని యొండొరుల (నవనాథ - పుట, 16) 

(తలతలము న్ ) 

(శ) “కలకలని తరణి మెజు6గుల6 

దలతలమను మణులమేజ సీ? _-- (మను, 5-100) 

/| 
\ 

(2) “కలతలమని రెండు దడములవారు (నిర్వ రౌ. 1-44) 

(8) “శలతలమనం బతియుం జతురతరముగ నడచెక ___ © -68) 

(క్ర) శలల కాలని దలతలమని నిలిచి _ (బసవ - పుట . 103) 

(ర్ తలత్రలనుని కొందజ పెద్దల వాలెడగలుగ జడియి = (శుకస స 9 

(6) శలతలవును నపరంజికొ 

తలతీలవును జెలువ బల్లి దపు'డాల్ పలుసిం 

తల తలరాశెడు సమ్మెల 

తలతలమానికము నెన్న దర మేమా కోక? (అచ్చ. రా. బా, కాండ) 

తలతల = తొలతొల. 

“తొలతొలండనుచును (ద్రోవకడ్డంబు 

నిలిచివాచర్వక నిలునిలుండనుచు. (బస ఫు 161) 

ఇంత యొందుకు * తలము - తేలశలమ్ము కూడా నిఘుంటువులంగున్న వి. 

గత్రలము - ర్రంp. stand back = తౌళు” ((బౌణ్యము) 

“తలకలము = తోలంగుము తొలంగుము.” (శు, స 'పొరిజాతముఎ 

ఒకమాట, == ఫూ, టీ, కర్తలు, “కలి యొరుగనివారుకారు.- ' ఇెందల 

ధరణీపాలక ? (2-288) అన్నచోట. తల = శ్రలగుము. అని (వ్రాసినారు 

అయితే ఇక్కడ 'తలకలి మనుటలో (భ్రమించి తప్పుడారిని పడ్డారు 

థి పొశాం. “కాకికి భరలోనంభిక్క (శ్రీకెటను వయో విభూతిం జెల్లునె 

తబలంపక్ష్ 



కెళం సారంగధర చరితము (ఆ, 

సీకు౯ జేనికిం దగునే 1 

నాకు న్నీకుందగు. గాక నాళికముఖి. ౨౨౮ 
టీక... న్కీ కలికితనమునకుక = మనోజ్జతక్రు _ బిబ్బోకశ్రీకీక = శృంగార 

విలాససంపదకు వయోనవిళూతికిడా = నిండ్రుజన్వనమునకును; నాళీకముఖీ = కేనుల్రము 

వంటి ముఖము కలదానా. బిబ్బ్చోళము = (బిబ్యోకము సాపరాధుడైన |పీయుని 

కథను పినునపుడు గర్వముబెత ఇంచుకంత అనాదరము చూపుట = యను శృంగార 

చేష్ట, (మనాక్ (సీయకథాొలా చేబిబ్యోకో ఒఛాదర। క్రియా, 3 (ప రు 

క్ర నెమేను గంధవహము, ము 

గమ్ము కళానిధి యనంగకలితము నడ, మా 

కెమ్మోని మధువు; నౌం గద 

కొమ్మా యెటు లోర్తు నేలుకొమ్మా నన్నున్. ౨9౨౫ 

టీక; చెమ్మేను (నెట్ 4 మేను) = మనోజ్ఞ మయిన నీజేసామ్ము గంధ 

వనాము = కమ్మ కమ్మని తావులను కలది, (మలయమాక్రుత మే; అని చమత్కారము) 

మొగమ్ము * కళానిధి = శృంగాగకళీ లకు శావు, (శేనలము చందుడే, అని - చమ 

నడుము, అనంగకలికేము = అంగముతో కూడుకొననిది = శూన్యము = మిక్కిలి సన్న 
మని భా, (మన్మథుడే _ అని చమ కెమ్మోవి = ఎట్జని నీయధరమ్సు మధువు = 

శే౫. అంక మధురమని భా, (వసంతుడేని చమ.) జెనడా! కొమ్మా మరి యెటు 

లోర్తును? = ఓగువజాలనుు ఏలుకొమ్మా = మన్నించి నన్ను పర్మిహింపుము. 
కమ్మని సువాసనలను గుబాళించు నీమేను కౌగిలింపక్క కళేకళలాడు నీ మొగ 

మును ముద్దుగొనక, కలదో లేదో అన్నట్టున్న నీనడుము నొరయక, "లేనెవలె మధుర 

మయిన నీమోవియానకే "ెట్లుండగలను? దయజేసి నస్ట్టేలుకో - అని తా, 

కామోద్దీపకులయిన మలయమారుత చరద మదన వసంతు లాక్కుమ్మడిగా 

నీవయి నన్ను బాధించుచున్నారు, “సేనెట్లు సహీంపగలను - నీవు మన్నించుట 

వాశెల్లరు నన్ను హీంచుటయే' అని చమత్కారము, 

* పూ టీ = 'కళానిధి = విద్యలకు శావు. (చంద్రుడనియును.) 

కామిని ముఖము విద్యలకు శావై నచో శాముకుని శకేమిచాధ? ఆతడు ?నేనెటు 

లోయ ననుటయెందుకు? మరియొక్షమాట; విద్యలకు శావగు “ముఖము నోరుగచా! 

నోటి చంద్రుడుగా ఇెప్పకచ్చునా! విస్తరమెందుకు? ఫూ, టీ. తప్యు 



౨] చి తొంగి సారంగధవని పె నేరముమోపుట 3౪౩ 

మయము, అదిమయొక అలంశానము 

కూడాను. ఒక్ము_ యుదాహాకణయు. 

థ్ అరమ్య భావం భజే జగ త్యా 

మ౦ంగహు కించి డ్వికలోపి లోకః 

సందృళ్యసే త్వం నిఖికేన చాశే 

మధ్యేన హీనాపీ మనోజ్ఞ మూర్తి (చంవూ భారతము. 6-30.) 

సః నెణిగెప్పు సనో నిఏిరి చూచెద నన్న. 

మ. సీ వది ఘనంబు చేసికొనెను, 

గట్టిచన్తవ చేత ముట్టి చూచెద నన్నయ 
జెలి యది యొకకొండ' చేనికా నెదు, 

7 పనీగౌను పిడికిటం బట్టి మూవెద నన్న 

జెలి యది గగన ౦బు చేసికొచెదు, 

మించుమే నటు కాంగిలించి చూచెద నన్న. 

జెలి యది బంగారు చేసికొ నెదు, 
న. 

1 కా, పొ కొండంజేసీకొనెదు) 

'కొండంజేసికొ నెదు? అనుట తప్పు. “కొండజేయు? అని (క్రియ. గొప్పచేయు- 
అని వం కొండ = గొప్ప అనుటకు... 

క, “కొండ 'బెకలించి తెచ్చుట 

కొండొక పనిగాక యొక్క కొండా తలంపకాం న 10 వూ 914, 

* “ఈకొండమణికాంచ నాకార రుచిగాంబెం 

గొండ లెల్లను దన్ను శోగాొండచేయ.' (నిక 2-15) 

కొండచేయుట యనగా కొండంత 

కోడు, 

(గొప్పు చేయుటగాన్సి కొండను చేయుట 
“భునంబుచేసికొను) - గనంబుచేసీకొను ౬ అను (క్రీయలెట్టినో కొండ 

చేసీకొను? అను క్ర)ియయు సట్టిదే. “గొప్పం జేయు) అనుటలో గల దోప, మెట్టిదో 
కొ ండంజేయు?' అనుటలో న దోేోసమును అట్రిచే. 

ఫి పాశాం, ఆసిగాను.= 'వలిగౌను మికుత్రంగా నొకసారి ఫుడ 
చూచెదనన్ని 

'పెద్దబేయు? అని గూడా ఉన్నది. *పెద్దంజేయు!. అనమి యయెందువల్లనో శ 



కెలోర సారంగధర చరిత్రము (ఆ. 

గీ, ఇప్ప లె క్రిటు చూడ వేయొప్పులాడి, 

యెంత డయలేనిదానవే యెణనయన, 

యాసపడువారి 'నెబుగవే యలరుంజోణి, 

వాటు కేరొద వేటికీ జలజగంధి, 99౬ 

క. సునంబుచేసికొచదు; కొండబేసికొ నెద్వు గగనంబువేసికొనెదు = 

బంగారు క్రేసికొ-నెదు; అనగా చానినేమో గొప్పగా భేవించుకొొని చాచుకొను 

చున్నావని నిష్టురమాడుట. (కొప్పు ఫవంబు = “'మీఘుమువలె నలుపనియు, చన్షవ, 

కొండలవలె నున్నతములనియు కొను గగనమువ లె కలదో లేదో అన్నట్లున్న దనియు, 

"మేను బంగారుచాయ కలదనియు ధ్వని.) " 

గీ. అనుచు నాశేలు వట్టినయప్పు డధిప 

యేమి చెప్పుదు నానెగు లీశ్వరుండ 
యెజుల నాసిగ్గుం గాచునా శెవరు లేక 

f మిట్టి మో నై పడు చెనంటి నిట్టు లంటి. . ౨౨ 

టీక, కేలు ౬ చెయ్యి "నెగులు = మనోవ్యథ మిట్లిమి నె పడుచెనంటిక = 

జవ్వనపు పొగరున ( చేడిసవలె మిడి సిపడుచున్న అదుష్టునితో ఇట్టులంటిీని, 

మిట్టిపడుటి అన గా కండ కావరమున తు తు ఖ్భిపడుట, ‘Tobe puffed with 

pride or aE - మిడిసిపడుటి -- గజాణ్యము. 

శా. ఓరీ నాపతి లేనిచో భయను లే కొక్కీ-ంత శుదాంత మొ 

_ య్యారం జేర్పడం జొచ్చి నన్ను. గని కామాంధుండ వె ప్రేలెదీ; 

వారాజన్యునిసొమ్థు ప్రాయమును నాప్రాణంబు. బామూగ్గరశే 
యీకీతి౯ వీనతల్లి6 బట్టిన ఖలుం జెచ్చోం గలం జే మహి౯?.99౮ 

టీక... శుద్దాంత్రము = అంతఃపురము "కామాంధుండ వై = కామము కన్ను 

లకు గప్పుటచేత, (గ్రుడ్డివాడ వై. (కన్ను మిన్ను గానక - అన్నమాట.) 

= క అనినం గామవికారము 

నను బలిమిం గాంగిలించి నఖముల వృచ్చె౯ 
మ న స ల. 

f శా, పా “మిట్టి మానై - పడి +. నిట్టులంటి (ఇది వూ, ము పొ 

ళెన్లేన్సు మిట్టి మావైపర్దా! నని చిత్రాంగి ఇెన్చికొనెనా?. అట్లు ఇెప్పికొను 

వారును ఉందురా! మిట్టి మా పడు చెనంటి' నని కంజ, తౌ, హు 
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జనులవ ముం చేకంకణ 

మున కద్గం బులి చూడుము మహేీపాలా, ౨5౯ 

టీక, నఖములకా = గోళ్ళతో, వచ్చెక్ = -బీల్చెను,- ము౦జేం.. చేల ౫ 

ముంజేతికి "పెట్టుకొన్న కంకణము (ప్రత్యక్షముగా కనబడుచుండగ్యా చానిని చూచుట 

కొక అద్గమెందుకు! (వాడుబేసీన దుశేేవ్ష కనబడుచునే యున్న ది కావున ఇక సాత్ స వ ఎప్ స్టడి కావున ఇక సామ్య 

వ. అని రయంబున నాఖండలభుజూ గృథారా నవవి దారిత 

ధరాధ రావరణభా రాధరంబునుంబోని పయ్యెద ప3ెజంగు మబటుంగు 

వాయం దిగిచి యయ్యెడ, ౨౩0 

టీక. ఆఖండల డా ఇంద్రుని యొక్క, భుజగ = భుజశిరముమోద్హి మండ 

లాగ డా కత్తి (=వ(జాయుభము యొక్క, ధారా = చాదరచేత; నవ = కొత్తగా, 

విదారిత = 'భేదింపబడిన్న ధభరాభర = పర్వతములకు ఆవరణ = మూతగానున్న 

ధారాధరంబుంబోని = మబ్బువ లెనున్న, సయ్యెదన్కు మజింగుపొయందిగిచి జా 

ఫూర్తిగా తీసి వేసీ, 

ర 1 కుమ్మెలు వోయినబంగరు 

బొమ్మరముల యెమ్మెం గడరు. బౌ మాను శేఖా 

సమికి శ్రలిత స్త సనకుంభత 

టమ్ము $ డిటమ్మునను జూపి డగ్లుక్తికతోన్. ౨౨౧ 
టీక... థమ్మెలువోయిన = దెబ్బలుతగిలి పగుళ్ళువారిన్న బంగరు బొమ్మర 

ముల యెమ్మిక = బంగారు బొంగరాల తీరును కడకుం బొమ్మను = తిరస్కరించు 

నట్టి ( = పగుళ్టువారిన బంగారు బొంగరాలవలె నున్న) “రేఖా, తటమ్ముక..-- 

గ గోటిసీరలతో, సమ్మిళిత = కూడియున్న _స్తనకుంభ తటమ్ముక్కొ దిటమ్ము 

నను = ధైర్యముతో ' (జంకు - కొంకులేక నన్నమాట) చూపి, డగ్ల్గుత్తికతోళా = 
దుఃఖాతిశయమువలని గద్దదస్వరముతో. 

ఫి కా. పొ “దిటమ్ముగనుజూపి!. ((దిటమ్ముగకా - దృఢముగా అని వూ, ట్రీ 
“దిటమ్ముగక- = (దిట్టమిగా) దృఢముగాచూపి, అనుటకం"కే :దిటమ్ముసను = 

శెర్యమతోచూపి అనుట ఉచితము కాదా? చి_త్రాంగయొక్క దిట్టకనమునడా (పకృ 
తేమున (ప్రకటము కావలసినది! 

$4 



కిళ౬ సారంగధర చరిత్రము [౪. 

ఉ. ఇంతకు. గ్రాం ద్యజియింతును ప్రాణమదెంతః re 

బంతయు నీకు. దెల్బుటకు నె చ * యిటులుండీితి; నిదుపట్టి 1 + 

న్నెంతయుల్టో మయిట్ట రమియించిన యప్పుజె మామ చెతి; 

కింతటనుండిీ కోడల జుమా నను ముట్టకు పాపలా. ౨౩ 

టీక. ఇంతకుకా = ఈపాటికి se = 6ఎంకటి గొవ్పయిల్లాలురా! 
అని లోకము (ప్రశంసించునట్టు (ప్రాణముక్ త్యజియింతును = (ప్రాణమును వదలియే 

యుందును. అదెంత = అదియేమ్మాక్రపుపని (కడమసులభము.) 

గీ కలికి రత్నాంగి సీకులాంగన రమించు 

మించుమేడకు నరుగ్ఫు మమ్మెజుగుంబోండి 

ఫోండిమిగ నిన్ను రతిం 'దేల్చి పొందంజూలుం 

జాలు నాతోడి గొడవ నీ శేల యధిప? ౨౩౩ 

టీక. నీ కులాంగనైనీ యిల్లాలు, రమించుజు క్రీడించునట్లి, మించు మేడకుక = 

గొప్ప ఛవనమునకు,--నాతోడ్సి గొడవా=బాధ, (గొడవ. Difficulty, p1221౭'-బ్రాను. 

+ శా. పొం ఇంకే క్రీ ర్రిగాయ, ఘటియింతుె ప్రాణము? 

ఘటియించుట = యనగా; నుటిల్ల జేయుట; కలుగజేయుట.' (“10 అం 

accomplish’ - (జౌను.) మరి యిక్కడ (ప్రాణమును ఘటిల్ల జేయుట యెవరికి? 

శా. పా, సరియైనది నాదు, సరియైన పొఠము ప్రా. ము, న నున్న ది. అ'జే మూలము 

నకు సరిపోవు పాఠము, మూల $ మిట్లున్న ది... 
“ఈవిధంబంతయు "నెటీంగింపంగోర్సి నీవు వచ్చినదాంక నిలిచితింగాని, బావ 

బంతేము నాకు, (సు 59.) 

ఫో కా. పొ *నీక్టుం దెల్బుటకునె = యిట పన 

లేకున్న తా చెక్కడికి ఫోయెడిదో* 'యిటులుండితి? అని సరియైన పాఠము; 

పూ. ము, నందే యున్నది, 

f శా, పొ. నీదుపట్టి = నన్ని ంతటనుండి బట్టి. 

అంటే అర్ధ మేమో! ఫూ, టీ, తేదు. సరియైన పొఠము వూ. ము, ననే లభిం 

నది... మరియొక విశేషము... “ఉండి? మోది “ప పట్టి? అయి తే “వట్టి” కావలెను 

శాని “బటి! కానేకాదు, కాబటి “బటి! పొథ్ర మపపొథము.. 
టక ౯ అ “టబ 
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చ. అని యపు డంతం బోక మజీ యాయనృతోదరి రాజుచేశ నుం 

డిన బెడిదంపుంజాయల పీడెం బార వెళ్ళ జరీన దూసి గొ 

బ్బున మెడమోాంద6 బెట్టుకొనం బోవ న సంభమించి మిం 

చినతమి( బట్టి యింతపని సేయుదునా మదిరావ్నీ నీవన౯, ౨౩౮ 

క, అన్నతోదరి = పలుచని గర్భముగలది (=క్ఫకోదరి అనియు వల 

మారియనియును) బెడిదంప్రుచాయల పీడెంబు = భయంకరముగా మెరయుచున్న 

బాకున్కు ఒరవెళ్లేక జరీనదూసి = ఒరలోనుండి తేటాలున ైకిలాగి;- 

క, జాం దల ధరణీపాలక; 

యా?! దలవం పాయి నిప్పు Yడందజీలో చె 

చ్చోం దలపెట్టక చెన రి 

చ్యో౭ దలపెట్ట కటు విడువను చూతువు నన్ను, ౨౩౫ 

టీక... బక = అవును (కంఠమునేకోసికొందును) తేల = నీ వవతలికిపో 
ధరణీపాలకృ చిక్ = వాలు _ చాలు; ఎచ్చోకా తల పెట్టక = ఎక్కడగానీ తల 

చూపే వీలులేకుండా ఇప్పుడు అందటిలోనకా, _ తలవంపొయెక=అవమానమాయెను, 

ఇచ్చోక్ = ఈ సమయమున నెననుకల"పెట్టక=దయతేలపక, అటు విడువు = నన్ను౯€ 

చూతువు = "నేను గొంతుకో సీికొందునో లేదో నీవే చూచెదవు. (అని స. 

క. అని *ముజిబాములం బడ లే 

నని శెదును దుస్పి డాంటునాయితనుబ ల౯ 

'బెనంగు నల యుజియచే సురి 

య నులిమి బలిమి విడిపించి యను ననుర క్రిక ౨౩౬ 

హా 7, పా__'అందజలో?. (అందటీలో అని వూ. ము. పా తంజు తా, 

పొఠమున్ను*) 

1 కా. పొ 'నురుబొముల,! 

మరుబొము లనగా మన్మథచాధలు, (= కామమువలని పీడ). “భామ = 

Embarrassment, entanglement’ (జను) పరపురుషుడు తన్న ంటినయవమానమున 

వేరువజాలక గొంతు కోసికొన బోవుచున్న త్రీ “నేను మఠుబాముల బడలేననునా 

“వుణీ చాములి అని సరియైన పాఠము, ఫూ* ము, న నున్నది, శా. పొ, మోది నమ 

కముచేత వావిళ్ళవాశే కాదు. నూ, ని, కూడా “మరుభాములి ననియే అన్నది. 

(చూ 'ఉటియ. 3) 



కిళరా సారంగధర చరిత్రము [ఈ, 

టీక.ఒ- మట = ఇకమిదృ బొములకొ పడలేనని = అవమానముల ననుభవింప 

జాలనని, కైదువు దుస్సీ = కత్తిని లాగుకొని దాటు =౫ పోవునట్లి, అయితమువ లెక్లా = 

సన్నాహము వలె, (కత్తి తిని లాగుకొని పోవుటకు సిదమయిన వధముగా) సెనగ ఇ 

"పెనగులాడునట్టి అల - ఉరియ = జేసురియ = అసాొహసీకురాలి కేతిక చీని నులిమి = 

చేశులునలివి, బలిమిక = ఎంతో (ప్రయత్నముమిద, విడిపించి "ేఅనుర శ్రీల జా 

మిక్కిలి (పేనుతో అనుక = ఇట్లనెను (కర్త = రాజ) 

రాజ్యా నా కిప్పటికయిన అవమానముచవాలు, ఇంకను (బతీకి అవమానములను 

ఫొందజాల నంటూ నిజముగా గొంతుకో సీకొను దానివలెనే కత్తికె “పెనగులాడుచున్న 

చితాంగి చేతీక త్తిని లాగుకొని రాజు మిక్కిలి ఊపాంతతో ఇట్లినియె. 

క, నిను మానము గొను హీనుని 
ననుమానము మాని సూనుం డనుమోహముచే 

తను * మానక తునుమాడుదు 

వినుమా యణుమా త్రవధ్య వెత విీడొకానుమా. ౨౩౭ 

టీక. అణుమా(శ్రమధ్య = సన్నని నడుముకలదాన్యా వెత వీడ్కొనుమౌా = 

దుఃఖమును వదలుము, 

2 ఫూ. టీ. నులిమి = ఒడిసి, నులుమ్యు ఒడియు, భిశ్నార్థక (క్రియలు. 

సీ, :నిజశికీలో బుద్ది నిలక విస్వరములు 

వలికిన బుళ్లలు నులిమి నులిమి (కళా, శ్ర, £1) 

(బుస్టలు-ఒడిసి యొ డిసి ) అనగూడదు..-- 

ఎ గీ జడిసి కలపట్టి తీగిచి మహో (గవృత్తి” (విరాట. 2128.) 

(“నులిమి కలపటితి?చి' అనుట యుచితముకాదు.). 

క “చన్నొడిసీ పట్టి చీశిను .. 
చిన్ని కమారుండె యితండు శీతాంశుముఖీ. (భగ, 10-84) 

ఎ, గీ. *ఒక్కమకలేందుం డిభరాజు నొడిసిప్టకైం (భాను 8-51) 

(సె 'రెండు'త*వులలోను “నులిమి పట్టి”; 'నులిమిప శై” అనుట అసందర్భము) 

కావున నులిమి = ఒడిసి యనుట తప్పు, 

1 కా పొం “మాండకి 

మాండుట యనగా దగమగుట (ఛూ. క రు) (మోసామువేత దగముగాకి 

అనూ మా (పకరణమున కుచితముకాదు. కావున కా, పా, తప్పు, . వూ ము, నను 

భంజ, (ప్రతులు మూడింటిలోను గూడా “మానక? అనియే యున్నది ఆ ఆపాఠయమే. యొప్వు, 



ఎ] దై లోనా 

౪ రాజు మంత్రులతో ఆలోచించుది + 

వ, అని బరవసంబుగా. బలికి యక్కలికి నూజడించి మేరడిం 

చిన కోపాటోపంబున నచ్చోటు వాసీ మాటవాసిగల రాజమహేం ట్ 
నాసి యుగ్రాకారుం డే మండుచు సభామండపంబున శేతెంచి ఖ్. 

వౌరి మై స బంచి యా పామాత్యబంభుజనంబులం దగిన జనక 

రావించి యథోచితాసనంబుల నుండ నియమించి కొండొక సిపు చిం 

తించి కొంత సంకోచించి చెప్పక దీర దని నిశ్చయించి చిశాంగి తన 

శిటీంగించిన తెజంగును జెయ్య్వులక రణియుం దన కన్న విన్న సరణియు 

నామూలా గ్ర ౦బుగా6 చెల్సి యింక నెయ్యది కర్ణం బనిన సభ్యులందబు 

'జెందంబుల విసయంబును సంశయంబును బాపభయంబును బెనంగొన 

ముందు వెనుక దెలియక బహిర్చిఖత చిత్రాకారంబుల ప్ర ప కారంబున 

నిశ్చేస్టితు లై లె హరీ యనక వారా యనక" నూరకున్న యెడ నందు 
నయార్లనుండను మంతి పుంగవుం డిట్లనియె, ౨౩౮ 

టీ, క... బరవసంబుగాకొపలికి = నమ్మకముగాచెప్పి (బరవసము. (ప్ర 
“భరోసా, పం. ోభరవస 1027 భరోసొ- Confidence, trust, belief”. జౌను.) 

మేరడించిన = మితీమోరిన మాటవాసీ = పలుకుబడి, బైద్దలవారిక జా 'వ్మేతధరు 

లయిన . బంట్లను తనకన్న = విన్న సరణియుకా = తౌనుచూచిన విధమును - విన్న 

విధమును, కర్భంబు = కార్యము బహి, +బునక = బయలులో వ్రాయబడిన చిత్తరు 

వులవలె, నిశ్నేష్టితుతై = కదలికమాన్సి వారీ అనక హరా అనక = తేప్పనక - ఒప్పన అ 

ూటవాసి (శ ర. లో లేదు.) “వానికి ఆ వూరిలో మౌటవా సీకద్దు he has 

influence throughout the towne (బౌనుః అ 

బహిర్లిఖత చిత్రములు చిత్రములు గోడ కాగితము మొదలగు ఆధారముల 

మిదగాని (వాయబడన్ర, సభ్యులు చిిత్రములవలె (నతు ) నున్నను = ఏయాధా 

ne బట్ట బయట నున్నారు, = బయట లిఖింపబడిన చిత్రములు గా 

ప్పబడినారు. 

గీ, ఘోర మగుపాతకం బిది నోర నుడువ 
రాదె కా మది దలయపంగ రా చెవరికి 

1 కా సొదొకరికి పాశాం= “దొరులకుి, 



దె్మోం సారంగధర చరితము (అ, 

నిట్టి యన్యాయ మేజాతి నెన్నం జనం 
లు యా 

దొంటికతలందుం జెప్పంగా వింటగల దె! ౨౩నా 

టీక .....-నోరనుడువరాదెకా = నోట బలుకరాదు సనేకదా ఎవరికికొ మదిక్షా 

రలపంగశాదు = మససులో అనుకొనుట కైనను తగదు, 

మ. తననీటు 'లెజియక౯్ రయం బడరం దొ ర్ల రాణి వాసంబులో 

జనుటే నేరమి యాం గదా సవతి యార్ట్యం బట్టి. చంకింప నే 

ర్పున నీకైవడి మాయ వన్నినది పోపొమ్మంటిమా యామె సీ 
కనుమానంబు దొలంగం డెల్సెగద యూహాపోహ లింశేటికి౯, 

టీక, రొణీవాసంబు = అంఠఃపురముు ఊవోపోహాలు = పనికిమాలిన విర 

ములు. 

మ. అలఘుప్రాభవ యింక 4నీకొలను రాజ్యం బేబి గానున్న దో? 

తొల”౯ గీరి భవళ్చ)తాపబలము౯ దూరీకృతం బయ్యె న 
క్షు లకాంతారకుళారకుం దనయుడకా కూర్చి నృపకాజూచి భూ 

స్థలిలో వెల్షడం 1గెట్టినట్టయిన నాజ్ఞల్ జబ్బు దాశు౯ బయికా 

న... (వూ. టీ. శేదు 
కొలము ప ప్రస్తావ ముప పస కము, కొలము రాజ్యము చెండు కావున “ఏమి 

కానున్న దో” అని న చెప్పుట తప్పు, వూ, ము, నన్ఫు తంజ, 

(ప్రతులలోనుగూడా కొలను) అనియే యున్నది. అంతేకాక మూలమున సక్రమ 
(ఈపాపమున రాజ్యమేమిగాగలదొ? (నవ. పుట, 60) అని యున్నది, కాబట్టి, 

కా పొం నిమ్యర్జ్మ గా తపు, 

f కా. షా 'వెల్వడం = గొట్లనట్టయిన (వూ టీ లేదు) 

ఈపాఠమునుబట్టి నయార్ష వుడు యత "దేశమునుండి వళ్ళగొట్టవలసిన 

దని సలహా చెప్పిన స్రేర్సడుచున్నది, కాని తరువాతి పద్యములలోని “జసనిందొడరిన 
పాపాత్ముని బట్టి తెచ్చి తునిమింపందగుకి అను వాక క్యముబేత నయార్లవుడట్లు 

ఇెప్పలేదనియు _ వె పాఠమే తప్పనియు సరన కలు అదంతా 

నవనాథ చరి త్రములోని,-- 

“వలదు పుశ్రుండను వాత్సల్యమునకుం గృపంజేసి వెళ్ళిపోగొట్రిననైనం 

జపచపై యాజ్ఞసౌగదు మీద.” (అః 60) 

అను పంకోలుకూడా, క పా, తప్పనుటకు తగిన తార్మాణమగుచున్న వి.. 



౨] రాజు మర్యతు లతో ఆలోచించుట తగ్గిం 

భవ = నొప్ప దొరకవము?ల రాజా ఈకొలను=కళపాపము 

కోత్త ఇంక క=బకమి దట వ. ఏమి కానున్న దో=ఎటి దుస్ట్తిని చెందనున కో ప 

కీ రితొలయాకా = నీకల మంచి పే చఢడపోరమెము భవత్ - (ప్రతాపబలముక జా 
న్, 

నీ (ప్రతాపముయొక & me దూరీకృతం ఒరమ్యెకా = దూర మెపోయెను, 

ఆ = కులకాంతారకుశారకుకొ = కోలమచెడి వవమునకు గండ్రగొడ్లలి (=ధ్వంసకుడ్సు 

ఆయిన ఆదుర్మాద్దని, తనయు(దడ౯ కూర్మిక, కృపక్ చూ ది=మన్ని ంచ్చి, దూ లిళ 

వెల్వడంగొట్టినక = (చంపక ఊరక మనభూమినుండి వ యెడల పయెలా= 

రానున్న కాలమున అక్ ఎ తమ యు త్రరువుల్కు జబ్బుదాంకుక = దుక్భలములగును, 

టి. 
క. జననిం దొడరినపాపా 

తుని గొబ్బునం బటి తెచ్చి తునిమింపం దగు౯ 
రి 

పని లే దిశ సంకోచము 

మనుజాధిప కార్య మనుడు వుతిముంతుం డను౯ః ౨౮౨ 

స అదధ్ధిప యిది శా స్ర్రమతముగా దరసి చూడ 

ధనము వోయిన, ఘన మనసాప మయిన, 

నొకటి తనయింట దుళ్ళీల ముదవిన్క, నది 

బయలు సేయంగం దగ దను నయము గలదు. ౨౪౩ 

టీక. ధనము ఫోయినను = ధనమును తెలివి తక్కు_వచే పోగొటుకొన్నను, 
పకి 

ఘనమనస్తాపమయినజ్ = గొప్పఅవమానమును పొందినన్కు తనయింట్స దుశ్శీలమా 

ఒదవినక = దుశ్చరత్ర తటసించినన్సు బయలుచేయతగదు అన్ను నయము నీతి 
థి 

(క్ ము, కలదు, 

é అర్థ నాళం మనస్తాపం గృహే దుశ్చరితానిచ 

వంచనం చావమానంచ మతిమా న్న(ప్రకాళయేత్-.) (పంచకం త్రము) 

చ. చనవున నొక్క-వేళ రభిసంబుమెయిక్ బినతల్గులిండ్లకు౯ 

దనయులు, ప్రెమతో. జనుట త ప్పగునే? తమచేయుతప్పు లె 

ల్లను మగవారిపై నిడి చలంబున బాం కొనరింత్సు రెందు జ 

వ్వనుల మనోగతు ల్రైలియువా రిల నెంతటివారు గావలె, _లీకోళ 



రో సారంగధర చరిత్రము 6. 

టీక, జవ్వనుల మనోగతుల్ 'తెలియువారు = శ్రలచి త్తములను "తెలియ 

గలవారు ఎంకేటినార కావలెకా = ఎంతోగొప్ప (ప్రతిభనలవారు కావలెను) (అల్ప 
బర కలవి కాదని భా, :) 

4 క్ర్రీణాంద చిత్తం పురుషస్య భాగ్యం, బేవోనజానాతి వతో మనుష్యః౫, 

(సుభాషితము) 

తల్లుల + ఇండ్లు = తేల్చులిండ్లు, స్ట సమాసమున అత్వసంధి సత్కంవి 

సమ్మతమే, 

“తామరసనేత్ర లిండ్ల బందాలుగారె.._. (మను, 2-78) 

“యావ, శాజ్యమిచ్చితి కురు] రాజులొద్ది జు (ఆది 5-21) 

“ఊ|మృగంబుల యుదరంబులో నున్న దానే నీ తల్లి దండ్రులాద్ద ధృతి 

నున్న దాన'వే”.._ (ఆరణ్య 2189) 

క, మనమున నిడు టొక్కటి, వెలి 

నను టొకగాటిి సేయు టొకట్కి యంతయు. పటం 

జె నిజంబు లే దొకింతయు 

నన్ఫతోదరి యనుట సార్థ మతివల శెల్లన్, రగ 
టీక... అతివలు మనసులో అనుకొనునది యొకటి; కీ చెప్పునది యింకొ 

కట్కి తుదకు చేయునది వేధాకటి. (ఇది చెప్పిన దానికి భిన్నమేగాని తానను 

కొన్న దానికి ఫీన్న ముకాదుు) అంతయును తప అందువల్లనే అతివలకు “అన్న 

తోదరి = అన్ఫతము ఊదరమున కలది అను ేర్కు సార్ధము = = అర్థవంతేము. (అన్న 

తోదరి = కౌను లేనిది అనగా “సన్నని నడుముకేలది యని సహజమయిన అర్థము.) 

మ్, అనిశ కార్యము కల్కిమాప్పుల నె కా, దత్యంత కాఠిన్య మం 

గనపాలిండ్ల నె కాదు 'చాపలము ప్రీకందోయిన గాదు త 

గనికౌటిల్యము బోటి ముంగురులనే * కా చెప్పు డుల్లంబునం 

దును? బేటాడుచు నుండు నిక మిది యెందు న్నమ్మరాదింతుల౯, 

1 జా పొ “'కాదేెల నులంబునందునుి = *+అలనులంబుి తంజ, పొ, 
య య ౧ ౦౧౧ 

అకా వప ంలా. ప్రా, ము, 

2 కా పొ “వేటాడుచునుండు! (ఇది వూ, ము పాం" 

శారిన్యచాపల్యకౌటిల్యములు ఊల్లమున చేటాదడుట యొవరిని?  పీటాడుచు 

జత అస్ 'కంజు పొ “ెపిటాడు - TO prowl aboue ((బౌనుః) 



౨] "రాజు మంత్రులతో ఆలోచించుట 3A5 

ష్ ఏ and జ అగ | టీక, ఆనిళ కార్యము = ఎడతెగని క్రాోక్వయు, కల్మించూప్రులెనెకాదు ఆ 
'త్రుమొక్క చూప్రులమందేకాద్కు ఎప్పుడును, (దాని ఉల్లంబునందును జాడు 

చునుండును = తౌండేవించుచుండున్వు కౌళ్యము = చూపుల పతమున _ చురుకు 
దనమ్యు హృదయపతమున - [క్రూరస్వభావము.) __ అళ్యంక కాకిన్యమ్బు  ఆంగన 
పాలిండ్ల నె కాదు; ఉల్లమునందును పేటాడు చుండును, (శా$న్యము = కుచపటీయున - 

గట్టికేనము; సృదయపటమున - నిర్దామీణ్యము.) చాపలము (ప్రీ కందోయి నేకాదు; 
డొల్ల, + డును. (చాపలము (a) కనులపకషమున బి తరము. (Flashing) వ్ఫూ. షః 

నిలుకడలేక పోవుట (Fickleness): “కుణక్షుణముణ్ జవరాండచి శ్రముల్ 3 (మనుః 

8-60)... కాటిల్యము బోటి ముంగుకులనేకాద్యు ఉల,..ఊండును. (శౌటిల్యము= 

కురులపతీ మున్న ఉంగరములు తిరగియుండుట - (01111655) హృ ప వక్ర 

స్వభావము. 

క, జనకు నయిన సోదరు నై 

నను సుతునై న వెసపరిం గనం దరుణులకుకా 

దను పెక్కు-ను లజ్ఞాపద 

మని వారితో ద్రుపదపు క్రి యనెంగద తొలుతక, ౨౮౭ 

టీక. ఒసపరికొ = అందశానిని; లజ్ఞాపదము = నుర్మస్థానము, 

శా. పొ ఒకపరి ((ఒసపరి ఫూ. మ్యు *ఒఅపరి మద, తాళ, పా 

లజ్ఞాపదము తను పెక్కుటకు కోరణము “ఒకపరిిచూచుటకాదుు రెండుమారులు 

చూచుటయునుకాదు. 'ఒసపరిక’ =ఒటజిపరిని) అందగానిని చూచుట. వూ టీ, 

wre | కర్తలు (ద్రుపదఫ్యుతి వాక్యమునెన నెరుగరు కాబోలు! ఆ చాక్యమిఏి,. 

“సుందరం ప్రరుషం దృష్ట్వా; (థెతరం యదివా సుత్రం 

యోనిః కి ద్యతి నారీణాం, సత్యం సత్యం మీ శ్రేశవ.” 

నవనాథ -చరిత్రమున-- 

“త్రన సపకాదరు.నెనం దనయుని-నెన్స జనకునెనను గడుం జక్కంనివాని 

మనమార6 గను6(గొన్న మదిర నేతలకు, దనుపెక్కు_లజ్ఞాపదంబని మున్ను 

పాండుతనూజుల పత్ని నిక్క౦బు, ప్రుండరీ కాము సమ్ముఖమునంబలి కె.” 

(వుట. 61) 

కావున “ఒకపరి పొఠము తప్పు, 

శీర్ 



రైఖ్మలో సారంగధర చరిత్రము (6. 

ఉ. ఓన్ఫప నాకు. జూడ నలయుగ్భలి నీసుతుని౯క మనోహరా 

నూనవిలాసు౭ జూచి నిలుసోపక పట్టిన లోను గామి నెం 

తే నెగు లూని చానిం బొలియింపల మాయలు వన్నె నిట్లు కా 

డేనక్కు గీ ధర్మరా జలుగునికక-ముగా మిము జెప్ప చేటికి౯, ౨౮౮ 
టీక, ఊగ్మలి డా త్ర (చితౌంగ్ని నెగులూని = అవమానరూప మయిన 

దుఃఖమును పొంది వానిక్ = సొరంగధరున్తి పొలియింపంగక = చంపించుటక్యు 

కొండేనకు = బాడీకి, (ఇట్లు) మాయలుప న్నెను; (ఆనాటలనే నమ్మి మిరు కుమా 

రుని శీక్నీంచితిరా] నిక్క_ముగ్యా మిముక్కొ ధర్మరాజు = అలుగుకొ = యముడు 
కోపించునుు ఇెప్పనేటికిక = ఎక్కువమాట లెందుకు? 

చ పొలంతుక మోకు గానయుడం బొందుగం చెల్సినదే నిజంబుగో6 

దలంచెద ర్వీ ర చెంతయును దబ్బర సూ “మగవా(డు బొంశెనా 
యల దడి గట్టిన్టు లగు నాండుది బొంకిన గోడ వెట్టిన 

ట్రలవడు' నన్నమాట వినరా? వనరాళీ పరీతభూభుజా, ౨౪౯ 

టీక. 1 వన, భుజా = సము ద్రములచేత చుట్టబడిన (సన స్ట) భూమికిని 
(ప్రభువైనవాడా దబ్బర = సూ = అబద్దము సుమా, (మగవాడు బోంకికే దడిగట్టి 

నట్టు అడది బొంకి తే గోడ పెట్టినట్లు లీని లోకో ౬9 

గీ. ఇలం 2 జెరవ మూయ మూతుండు గలదు గాక 

నోరు మూయంగ మూకుం జెందులను. గలదె? 

“ధర్మశాజువంటి నిన్ను నిక్కముగా. జెప్పనేటికిక! అ mae 
ఫూ టీ, (వ్రాతప్రతిలో “కొండేనకు అనగా వాడిమాటలను నిజముగా నమ్మటందుకు 

ధర్మరాజులగు = ధర్మ రాజులనంటి మిమ్ము అనియున్నది. “ధర్మరాజులగు తంజ, సొ, 

_ రొజలుగు' ఫూ, ము, పొ, 

1 ఫూ, టీ. “సము ద్రముభేత చుట్టంుడిన భూమిని ఏలుపాండా”, 
భూమి చుట్టబడుట ఒక్క సమ్ముద్రముఖేత-నేకాదు నాలుగు సముద్రములభబేతను, 

“వనరాశి? ఏక్రవచసమున నున్నను బహువజనార్థము నిచ్చునని వూ. టీ, కర్త తెరుగరు, 
(చూ, ౧-౮౭; ౨౧౩౯ |8 (క్రింద) 

2 కాం పొం “చెబువు,! (“జని అని వూ, ము.) 

చెవి తప్పని కా్య్త్రీగారు 'చెజువు' అని దీద్దినారు. కాని లోకములో 

బేటువువ్ వ. అమూతకు మూళకుడని ఇపేరుగ్గాన్సి ఉన్నట్టు చేచిక్కె_డేను 



౨.) రాజు మంత్రులతో ఆలోచించుట 34% 

యొరు లనుట శేమి సారంగధరునిమాంచ 
నాకు సంశయ మొదన దో నరవ శేణ్య, SAO 

టీక, చెరవ = ప్యాత్ర =కుండ) “కుండమాూయ మూకుడున్న దిగాని నోరు 
మాయ మూకు డున్నదా! అని లోకో క్తి, 

క్, వతన్నాశ్రుండె చేతో 

జా తారికృపాకటాత్షజాతుండు సుగుణా 

స్వీతుండు తెలియక యాజెద 
* రాతని కటువంటిగుణములా నరనాథా, ౨౫౧ 

టీక,._బేతో...తుండు,... వేతోజూర = మన్మభునికి అరి = శతు) వైన 
యీక్వేరునియొక్క, కృషాకటాష్ = దయాదృష్టిబేత్స జాతుడు = పుట్టినవాడు 
(సారంగధరుడు) ఏత న్మాతుండె=ఇంతటి సామాన్యుడా? కాడు సుగుణాన్వీతుండు= 

మంచిగుణములతో కూడినవాడు.._ తెలియక ఆడెదరు = ఆశని సద్దుణ సంపత్తి నెరగక 

పలిశదరు. ఆతని కటువంటి గుణములా?._ (ఆతనికట్టి వెడ్డగుణములుండవని భా 

వినలేదు. కుండకు మూత్క ఆమూతేకు మూకుడను పేరు లోకమున నున్నది. విటేశీయు 
డెన (బ్రౌను “మూకుడు An earthen platter used as a cover, శరావము, 

కుండమిద క్పేది” అని (వాసియున్నాడు, విస్తర మెందుకు! “చెరవి అను పదము 

“నెరుగక కాస్ర్రీగారు (ప్రాచీన పాఠమును - అర్థమును గూడా వెరచినారు, *వెరవ ౫ 

పాత్ర+ అని యొల్లనిఘుంటునులలోను ఉఊన్నద్వి చూడండి, 

(1) న్స * తాస్టూది భ్రాండముల్ దనరు వించె యనంగ 

న్ ఏలీ తత్సంజ్వ "“విలయుచుండు6 
ఆవి షు 

6 జెరవి యనంను జెరవమనంగను". (ఆం. భా, 2.245), 

(2) “చెరవము = (రూ. చెరవ) వంటకును, నీళ్ళు కాంచుటకును ఉపయుక్త 

మయిన యిశ్తడిపా తము] (ఈ, ర 
నానీ 

(త్రి “చెరవము = A brass kettle or boiler.’ (బ్రౌను 

(ఓ) “జెంజెడు దుళ్లైడు చెరవెడు బిందెడు. (అప్ప. ర్-72) 

సంస్కురణవి శేవమువల్ల “చెరవి వెజువులో కలసీనది, ఆ'సంగతిని గనునింపక్ల 

వావిళ్ళచారు (వెజునవు) పాఠమే కెకొన్నారు. 

ఉపొఠా౦ం.(వాత్రన్లి! 
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న ఇలిమూటల క తొడిండి 

ఖలుం డని సుతుః దునిమి లేని ౩కళాజకుం గొ 

నలకు రఘురాము ననిచిన 

యలదశరథుమాడ్కి-6 బిదప నడలుదువు సుమి. ౫౦ 

టీక... రోొడియడి = తొందరపడి అడలుదువు = శోకీంతువు. 

వ, అని పలికిన మొగంబులు చెలివెంది కొలువునా రెల్ల మరీ 

మంతుం గొనియాడీరి. నృపాలుం డీట్టు నానా పకారంబుల మంత్రుల 

నొరసి యడుగ వార లాడునుడువులకు నుజ్జూంతలూంగు నుల్లంబున. 

గార్యనిశ్చయం బీద్ది యననేరక యపారమోహాసాగరంబున మునింగి 

నలోనః ౨౫౩ 

టీక ఉల్హూ6తలూంగు ఊల్లంబునక = ఆందోళీ నము పొందుచున్న మన 

స్పుత్రో, = అపారమోహసౌగరంబునకొ = అంతులేని అజ్ఞానసముద్రములో = మునిగి, 

క ఇటు చూచినం జెలిపైం ద 
ప్పటు చూచిన సుతునినేర మవుం గా దనయగా 

నెటువలె వచ్చునొ మోందట 

నటమటమో లేక నిజము యది మెబుగముగా ౨౫౮౪ 

టీక అది = అజరిగినక థృ ఆటనుటమో = కక లేక నిజమో? 

ఆ, వె, అల్లసళ్ళలో నిము లయినది యిది 

యిట్టు లనుచు నిశ్చృయింప రాదు 

కప్పి పుచ్చ రాదు, ఖండించి యాడరా, 

దేమి సేయువాండ నింక ననుచు, IAA 

టీక. | నీళ్ళలోని ముల్లు = తెలియరాని విషయము కప్పిపుచ్చరాదు ౫ 

లోకమునకు తెలియకుండ మరుగుపరచ/సాడద్యు ఖండించి - ఆడరాదు = ఇడి - 

యిట్టిది అని నిశ్చృయించుటకు వీలుకాదు. ఇంకేమి చేయుదును ((ఖండించుట 

To deside, settle, determine.’ (బౌనుఎ 

(వూ: టీ. (ఛా. ప్రతిలో (నీళ్ళ లోనిముల్లయినది = ఆజలములోపలనున్న 

సొమ్మును”. అనియున్న ది. 
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క వ్రాలిన జెప్పలు, వెతంగ్లా 

వ్రాలినహృదయాంబు జంబు, “జవసుమతిమో:ందన్ 

వాలినచూపులు, [మొుగమున 

(వ్రేలుకనలు, ముకు[మింది వేలుం దనరన్. Ae 

టీక, వాలిన"అిప్పలు = వాలిపోయిన కనురెప్పలు వెతక = దుఃఖమువేశ, 
వాలిన = వాడబొరిన, హృదయాంబుజంబు = మనస్సును; వసుముతిమోందక = "నేల 

మిద = (వాలినచూపులుు మొగమునకృొ (వేలు = తాండవించుచున్న - కనలు == 

కోపమున్ను; ముక్కుమో6ది (వేలుకా తనరకొ = ఒప్పగా,. 

కను లెప్పలు వాలిపోగ్యా నేలచూపులు చూచుచు వికలమెన నునస్సుతో, 

మొగమున ముడివడుచున్న కోపముతో రాజు తనలో తాను తర్కి౦చుకొని - చింతించ్చి 

అచ్చెరువున ముక్కుపై వేలు పెట్టుకొ ని యున్నాడని తా, 

క, ఉన్నంత నృపాలున కోని 

యె న్నీతిజ్జు. డనుమంతి యీ మతిమంతుం 
Ey (WU 

డెన్నిన ప్ర కారముననే 

యన్నులు చపలాతిచం చలాత్మలు సుమా. ౨౭ 

టీక. ఎన్నిన = బెస్పీన్స అన్నులు = స్రీలు చపలా = మెరఫుకంయెను, 
అతిచంచల పా అక్కలు = మిక్కిలి చంచల మయిన స్వభావముకలవారు, 

క, తనక ల్ల 'తెలుపదే కద 

మన కల్లలితాంగి, బుద్ధిమంతు నోకని చే 

ర్పున మెల్లన రాకొమరుని 

మన మెల్లను 'జెలిని చూడ. మన మంపం దగుకా ౨౫౮ 

టీక, తనకల్ల = తౌను కావించిన అబద్ధకల్పనమ్సు రాకొమరుని, మనము + 
ఎల్లను = మనసుతీరంతయును, 

వ. అనిన మతిముంతుం డందుకొని యవ్విభున కిట్రనియె, గో 
Women tity, 

f కా. పొ “మొగ్గమున - (వేలంగను.) (*వేలం _ దని ఫూ, ము, పా 

ఏమి (చేలంగనో! (ఫూః టీ, లేదు.) “పె మున - (వేలుగనలు అని తంజ, తా.పా, 

వావిళ్ళ వారును నూ, ని, వారును శా పా, నే (గ్రహీంచినారు 
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చ, మిగుల ధృఢంబు చేసి కద మో *రడుగం దగయంపంజెల్లు? ని 

మగువ నె యింక నికమగు మాటకు నిం దడిగింపుణ శూర శే 
౩ జెళదురుమారు నాజుడిని 'బెట్టణగం జెల్లునె? వింట లేచె “యిం 

ట గెలిచి రచ్చ 'గెల్వు'మనునానుడి నానుడినాను(డ చెవి, ౨౬ 

టీక. నానుడిక = లోకో క్రిన్సి నా నుడిక = నా మాటను చెనికా జ 

అనుంజీ = వినండి, 

క, మదిరావ్వుల నమ్మకు నయ 

విదుండవు గద వేగిరంబు వెరవరి. జెబుచుకా; 
బదరకుమో, లెస్స పదిం 

బదిగ విచారించి సేయ మంచిది సుమ్మ్ో. ౨౬౧ 

టీక, మదిరాతులకొ 2 య్రీలన్సు నమ్మకు నయవిదుండవుగద = నీన్ర 

నీతిశాస్త్రము చెలీగినవాడవుగద్యా 'వేగిరంబు = తొందరపాటు “వెరవరికొ = "ేర్చరి 

మొన వానినిగూడ్యా బెటుచును, (శాబట్టి) fపదరకోమి = వేగిరపడవలదు, లెస 

బాగుగ్కా పదింబదిగకొ = ఒకటికి శెండుసారులుగ్యా విచారించి చేయుటమంచిది: 

'మదీరాహీ? యనగా మదముగప్పీన కన్నులుగల ఆడుది? అన్ని ₹, రః కర్త 

‘woman with fascinating or bewitching ఆంకా అని ఆస్తి, 

హై అడం చు వడం ఇల్లు (శవ 2 న్యాయము 
ఏడకొ = ఎందును అని ఫూ, టీ 

జి క్యా పొ, “యందు! 

5 పాశా. బెగడి, 

¥వ్రా, టీ... *పదరకుమి = కేపపడకోమిి 
'పదరు అను [క్రియకు “కేపపడు అను నరమును కలదుగాని యిక్కడ 

తగదు. ౯వేగిరము వెరవరి-ననను 'చెరుచును, కాబట్టి కోపపడకుము' అనుట ఆసంబద్ల 

(పలాపనునివీంచుకోనును. 

(పదరకుము? (= తొందరపడకుమ్సు విచారించి చేయుము? అను పలుకు 

లీకి)ంది శ్లోకమునుండి యనువడితేములు, 

(సహసౌవిదధితన క్రియా మవివేకః పరమాపదాంపదమ్ 

వృణ లేహి నిమృశ్యే కారిణ౦, గుణలుభ్రా స్వయ'మేవసంపదణి భారవి, 
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క, అనవుడు జనపకతి యకుగం 

చే మాయె దోసమా “ని ప్పనినం 
తనె నోరు పొక్క-దు గదా 

యనిపీ యటుం బెలిసి మూత మని కడు వేగ౯, ౨ అజా bn ౨ 

క సడిసన్న పెద్దనారల. 

గడశకళా దగువారిం బిలిచి క ౫లిగినకా 

నుడువులవలనె కానం 
ag) 

బడుం గద తెలియు డని పెట్టి పంపిన వారల్, ౨౬ లె క 

టీక. 1 సడిసన్న = పేరు పృసీదిగల, పెదవారలకా = "పెద్దమనుష్యులను, 
థి ద ద 

పదరుట = తొందరపడుట్క అనుట కింకొక యుదాహరణము, 

క, “పదరిన గార్యముచెడ్సు సం 

పదచెదరు, మహాపదలకుః బదపడుు *సహాసా 
విదధీత నృక్రియాి మను 

చదువార్యులు చదువవినవె ఫథివంశమణ్యీ! ? (రాజవాహన విజయము.) 

8.౨౨౭ ల్లో “పదరితి నయయాి అని రాజే మొత్తుకొన్నా డు కాబట్టి, 

యిక్కడ = “పదరకుమి = కోపపడకుమో” అనుట తప్పు. 

1 వూ, టీ “సడిసన్న = చిస్నామునుబట్టి నిజము నూహింపలలి, 

ఇదీ ఊజ్జాయింపుటీక, వూ. టీ. వారికి “సడిసన్న? తత్త్వము బొత్తిగా తెలి 
1 వాట అటి 

యదు, అందువల్ల సే పలుతొవుల పలురకముల అర్థములు (వాసీనార్యు చూడండి... 

(0) 2-200, “సడిసన్న వారు ఇ సన్మార్గులు, 

2 4, “సడిసన్న నానిగాకొ = నిందితునిగా. 

(8) 3-3; “ఏ'సడిసన్న మాని సివొ = లటి యింగితజురాల వొ 
ల మ 

“సడిసన్న "పెద్దల సారంగభరుని నడిగిరాయదగు బారి నంపీింపవలయుి, 

(బా. శంభు, సారంగ, ఫు, శీర్.) 

(4) “సడ్సన్న = అపకీకి వ్ల ె ద్దలక! అని శాత్రీ గారిచే టీక 

~~ 

ఇటు “సారంగి వూ. టీ. లలో సడిసన్ని యర్థము చాలా రసాఖాసమై 
య a 

యున్నది, వారికేల తెలియలేదేగాని “సడిసన్న* కావ్యములయందు బహుళ (ప్రచారము 



రేజిగ్ర సారంగధర చరిత్రము [ఆ, 

(వ్యవహారజ్ఞానముచే చేరు (ప్రతిమల నారి ౦చైన "పెద్దలను) -పెట్రిపంపినక పంపా 

(“పంపు' అను నర మునే "పెట్టిపంపు - అను వాడుక నెల్లూరు మండేలమున నున్నది 

గల పదమే, నిఘుంటునవులయందును పఠిత మెన పదమే, బ్రాను పండితుడు “సడిస్న. 

celebrated, famous, renouned, ప్రకరం - పేరుబడ్డ.” అని విశదీకరించి 

సెక్కు.దావారణము లిచ్చియున్నాడు. (శ, క్ కర్త “సడిసన్నిను ప్రక్యేకయుగా 

(గ్రహించలేదు, పొరపాటు. 

ఒక కొన్ని (ప్రయోగములు... 

(భొారతమునుండి), 

(1) “కున వలలుండు లావున బంటుకేనమున 
జను లెటుంగయగ 'సడిసన్న వాడు” (విరాట, 8-151.) 

(2) “అని సడిసన్న యేడ్డోజ బృహన్న లకుంగల దంబుజాన నా” (విరాటః4-15.) 

(8) “జౌార్యాది గుణముల సడిసన్న యా ప్తయో 

ధుల బె ల్లమర్చటయలకునీతి? (శాంతి, 2.284.) 

(4 భ్రజగర్వమునక సడిసన్న పొండు భూ 

వర సుళవర్షముక 0 (క గ్గ 1-246.) 

(ర్ (“అక్ర విద్యావై దగ్ధ్శ్యంబున సడిసన్న కవ్వడి వధింపనీఠకు వళంబగు నే 

(ఫా స్రేక, 274.) 

(6) భుజసారమునకొ సడిసస్న  రాజులక్కొ ధనములు చాల౭దెండని' 

(ఉక్త, హరి ఓరే 
జీ 

(7) “శక్తి కమారాఖ్య సడిసన్న కోమటి. (దళ, చరి, 10-108.) 

(8) “సౌందర్య సంపద సడిసన్న దానవు (హరవిలాః శీ-2ి,) 

(9) “చలన విహీనవృ త్తి సడిసన్న పరాళరుం డాదియైని (పాండు. ర్-212.) 
(10) “సడిసను భక్తుడాసురియ 'చౌడయగారి (ప్రసౌాదీ? 

(వృ హెధిపశతకము, క్రి 

(11) “సడిసన్న లింగప్రసాదులు భువిని? (చర్శిత, పుట. 60) 

(12) “పడిసను లింగావసరములు బేసి! (బసవ పుట, 182) 

 మరాస వూ. టీ, (వ్రాత్యప్రతిలో “సడిసన్న = వైగనెరగిన గొప్పవాండ్లను' 
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వీ కల త బరకాంత. దలయె క్రిచూ+డండు; 

*పజచువారల6 గూడి పలుక6 బోండు, 

మిగుల సిబ్బ్చితికాండు, మొగమోట గలవాడు, 

పలికి బొంక(డు, బహు'భానీ గాండు, 

'నేర్చినవారిని నేరనివారినిం 
దనవారింగాం జూచువినయపరుండు, 

కినిసి యెవ్యరిని 2నౌచ్చిన నోరం బలుకండు, 

కపట మెజుంగండు గర్వి గాడు, 

గీ, మేరమానిసి, స్కా దుపకారి, గోల, 
బిర లుం డట్టివానికి నింద మోవ 

జేసెగా విధి! కటకటా! దోసకారి 
దయ్యమున శేడ సత్యంబు దలంచి చూడ, ౨౬౦రో 

ళా, షొ 'పడుచువారల(గూడి నడువంబోండు (పడుచు, . , పలుకంబోండు” 

అని వూ ము) 

“పజచుబారల) అని సరియైన పాఠము, తంజ, మద, (వాత ప్రతులలో నున్నది. 

పజచు = (పల్లదుడు, అనుటకు. 

సీ, “పజచుటామని యెంత పర్వూలిడునొ.” (వసు. 8-151. 

కీ, “తతి ద్రొక్కి- యున్న యీ తలిదండ్రులం జాల 

పజచవై సంతోవ పజచవైతి.” (పాండు, కి కిక 

నే ఉఫ్టీష్ముకొనిపోయిన ద్యా నిం బరచుం కొన ధృ ర్మంచే కన్యాత్వ మెడలె 

మగువా నీక్షకొ” (భా, ఉద్యో, 4-218.) 

2 ఛా. పా. (నొచ్చెడుమాట.? ('నొచ్చిననోరి ఫూ, మ్యు తంజ, మద, (వాత 

ప్రతులు 
'నెచ్చిననోరు' జాతీయము, నచ్చిన నోలెత్తడు అని లోకవ్యవవహారము 

కవుల (ప్రయోగములును కలను. (రీ . చక్కునివారిలోం జక్క_నివాడు దాయడు6 

దిన్న గాని వేగంబువీడు, బంటు నొచ్చినోరం బలుకండు చెజవాది.” (ఊ, వారి. ర్-270 ) 
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రెడి సారంగధర చరిత్రము [ 

టీక... పజచువారలకొకూడి = |ప్రల్లదవు జనులతో కలసి పలుకయబోయ్ర = 

సంభానణ మైనను చేయడు.  సీబ్బితీకాయడు = సిగ్గరి, బహుభాషి కాడు = అధిక 

(ప్రసంగి కాడు. కినిసీ = కోపీంచ్చి ఎవ్వరిని నొచ్చిన నోరయబులుక(డు = పరుష ప్రమాట 

లనడ్కు సేరమానిసీ = మర్యాదకల వాడు సాదు = కాంకుడు, fగేల = అమాయికుడు 

దయ్య మునకు = దెవమునకు, 

గీ, అనుచు దమలోనం గడు నొచ్చుకొనుచుం * బనుల 

జోక ఖీ సొగసూను నారాజ సూనునగరి 

కేగి యువరాజునకుం దమ్ము నెటుక చేయు 

డనిన నవసరములవారు నపుజె పిలువ, ౨౬౫ 

టీక, నొచ్చుకొనుచుకొ = పరితాపపడుచు, సనులబోకకళా ఇ నగిషీ, 
పనుల 'చెలునముబేత్క సౌగసూను = సౌందర్యమును వహించియున్న [ = నగిషీపనుల 
మెరుగులచేత మిక్కిలి అందముగానున్న] రాజనూను నగరికిక్ = రాజకుమారుని 
"మేడకు అవసరములవారు = ద్వారపాలకులు, 

) 

క, చని కని (మొక్కిన మిత పరి 

జనయుతు డగు రాజసుతుండు సనినయముతి యె 

తనగ ధైసరస నుచితా 

సనయుకుల. జేసి యను. (బసన్నానను. స్ో ౨౬౬ 
వు రా 

టీక,.. మిలేపరిజనయుకుండు = కొలదిమంది సేవకులతో కూడియున్న వాడు, 

(పసన్నాననుండు = 'ప్రీతిచే వికసించిన ముఖముకలవాడు 

ఇంకొక విశేషము..-ినిసి, . .నొఖ్చేడు అనుపొఠమున లత్ణదోవముకూడా 
ఉన్న డి, కావున అపొఠము తప్పు. 

f భూ టీ_ “గేల = పసివాడు) “గోలి యనగా అమాయికుడుగాని 

పసీవాడు కాడు, “వి ప్రవరుండు గోలయుం వాలుండుగాన నప్పటికిం బెంబడం గొంకెనొ 

“కాక్టగి (మను. 8-85) 

* కా పొ,పనులసోగశి (“పను లసోగ=పనులయొక్క చెల్వము' అని వూ,టీ.) 

6స్రోగిక్రు ఇెల్వము = అెనేయర్లము "లేదు, వెల్వమను అర్గముగల పదము (జోకి గాని 
“పోగ కాదు, ఉఫోయగంబో సౌబగు జోకమురువు కొమరు.” (ఆం భా, 8-41.) 

వొ, ము. నక్కు తంజ, (ప్రతుల లోను పాఠము :జోకి అనియేయున్న ది. 

ఫ్ కాం పాం. “సొగసును గలనృ్ఫపనూను  ('సొగనూను. నారాజనూను 
వ్యూ, ము, తంజ (ప్రతులు) 
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G, వచ్చినకార్య మేమి జనవల్లభుం డంపల నన్ను. బిల్వంగా 

వచ్చితిరో? తేగుల్లలుగు నారలాకె మనవుల్ ఘటింపంగా 

వచ్చికిరో? వచింపుం డని హారం సారెకు వెల్ల దమ్ములక్ 
మెచ్చనికన్ను ల౯ బెదరు మేళొన నె మ్మొగమూంచిపలిగానకా ౨౬౭ 
టీ తేగుల్ గలవారలకై = స్నేహితులు = బంధువులు అగువారికొరరు, 

మనవుల్ ఘటింపంగాక = సిఫారసులు చేయుటకు, వచ్చితిరో 

ఉ. భూరమణుండు మోకడకుం బొమ్మన వచ్చితిమయ్య; యెయ్యెడ౯ా 
మోారలు రాజు" కంటు నినుమిక్కి-లి మ్మా కనుర శ్రీమె మముక౯ొ 

గారవ*లీలం భ్రోతు, రటు గాన్చన నొకటి విన్న వింతు మో 
భూరినివేక, వీర నటు పొ మృనుండా యని యేకతంబునకః ౨౬౮ 

క క. మదిం గొంకుచు 

ముకుళితహస్తు లయి వినయమున “శాజకుమా 

రక వెజచి 'చెప్పుదుమొ? వెజ 
వక చెప్పుదుమో?” యటంచు వారలు పలుక ౨౬౯ 

క, ఇది యేమో యని యెదవడి 
యదవద యై గుండె భగ్న మని తల్లడపా 
టొదవయ౭ బలుకుల దీనత 

గదుర “నడి యేమి డెల్పయగదరయ్యి యనక, ౨౭౦ 
టీక... ఎదవడి = భయపడి, గుండె 1 అదవదయె = చెదరి, 
వీ అవసీత లేశు డల్లవనీతలమునకు 

మొన్న చేటాడంగ జన్న పీదప, 

నంగజాలలు గౌ దనంగం జాలం జలము 

మోజు మొక్క-లమున మోర లలుకం 

'బారువమ్మును బట్టం బాజు నెవమ్మున 

రాణివాసము జొచ్చి గ ణిపలతికిం 

“ఫి వూ+ టీ- అదవద = కలకి 
“అదవదయై”* అన్నప్పుడు “అదవది విశేవణముగాని స్య కాదు 

Gs కలత లః ట్రీక్ష (వ్రాయుట తప్పు, 



రిల సారంగధర చరిత్రము (6, 

బ్రాణపదం జె నయేణావ్నీం జిత్రా౦గి6 

గనుంగొని మోవాంబు పెనంగొనంగ. 

గీ, దమకమునం బట్టినా రని తమ కడలుచు 

నాపడంతుక 'దెల్పినం గోపగించి 
+ మిమ్ము నిది యంతయును నికు్రూవమ్ముగాల 

నడిగి రమ్మునె నిప్పు డప్పుడమి జేండు. ౨౭౧ 

. టీక. అవనీఠలేశుండు = రాజ్యా అల, వనీతలమునరుకా == అడవికి = అంగ 

జాలలు ఇ అంత;పురపు కావలివాండ్రు...... “ముక్క-లమనక్షా జ సాహసమున్క- 

తమక్షకొ = రాబుగారిక్సి అడలుచుకొ = ఏడ్పుచ్చు అపడంతుక _ 'ెల్పినక... 

చ. అనిన నమశ్శివాయ యని యక్క-ట యెక్క-డనుండి సంభవిం 

చెను వినశాని పాపమిది చెల్లరె! మాయలు వన్ని యీవిధం 

బున నలయింతి నాపయిని* మోొపిను చేరమి? 2 యిట్టి పల్కు-లే 

వినవలసెం గదా యిపుడు పీనుల * నే మనువాండ * నిందుకు౯, 

క ఆయమ్మ యా[గహం బెడ 

చాయక +మరుగుపడ విన్నపముచేసిన భూ 
సాయకు(డిడి యా గా దన 

కీయిడ నామోంద నాగ హీంపం దగునే? ౨౭౩ 

టీక. మరుంగుపడ విన్నపము బేసినకా = కప్పిపుచ్చి ఇెప్పినను.-- 

గ్, తల్లి నామాంద నంట, 'లేనితప్పు మోపె 

నంటు యల యనుంగుందండి, దా నదియె నిశ్చ 

యంబు సేసె నంట యిశం గా దన్నం బోనె? 

యేరి నన నేల కల్లరి నేనె యగుదు. ౨౭౮ 
టీక... కల్లరికా = అబద్ధనాడినవాడను. 

వ 

+ ళా, సా “మమ్ము 

1 శా ప్కా బూన్నెను) 2 యింతరోతయుక ౩ “కే మనువాండ, 
4 'దీనికిక?, 

క శా. పొం “నామి(యది (“మయగుపడి _ తంజ - (ప్రతులు) 



౨. ] పెద్దలు సారంగధరుని వివారిం చుట 32౫ 

క నాపాలిటిదై వముగా 

భూపాలు. దలంతు నేను బొూరపొచ్చెము లే 

1 శేపట్లం జ(తాంగిని 

నాపినతల్లిని దలంతు నాతల్లీవల౯. ౨౭౫ 

టీకా ఏపట్లక౯ = ఎప్పుడును, 

క, ఇది యిటువలం గా శెన్నండు 

నెదలో, * నొండొక విచార మే నెజబుగమి కా 

వముదనారియె సావ్నీ; యింకం 

బదివేలును నేల పనికి మాలినమాటల్ * ౨౭౬ 

ఉ వ నిశ నేమి సెప్పీన మహీపతి బొంకుగ నెంచు నెందు “రా 
జానుమతంబు ధర్మ! మని యండ్రుగదా బుధు; లైన నేమి “మె 

గ్లీనె నటన్నం గొట్టమున నేర్పడం గట్టు మటన్న చందమే 
కానంగనయ్యె నొకంయుపకారముసేయు(డు మోరలీ యెడళ౯,౨౭ ౯ 
టీక. రాజానుమతము ధర్మము = రాజు ఏది ధర్మముగా భావించునో అచే 

ధర్మమృు “ఎ ద్రీనినదంయే కొట్టములో కట్టి వెయ్య మన్నట్టు? అని లోకో క్తి _ విచార 

శూన్యవ ర్తనమని భావము, 

క, మోావముది శంకాతంకం 

బేమియు లేక సభవార లెల్ల వినంగా 

నామాటలుగాం గొన్ని మ 

హీనుండలవిభునితోడ నెటీ(గింపం దగు౯. ౨౭ర 

క. మండలపతి తప్పొప్పులు 

"రెండు విచారించి తగినరీతి న్నీతి౯ 
దండన సేయలోం దగు ను 

ద్దండము శసేయంగ శుభము దలకొన చెందు౯ ౨౦౯ 

పినతే లీని తల్లివలె తలచుట ఓఈపట్లి మాత్రమే కాదు. కావున కా, పొ 

సరికాదు. 

1, పా 4గెండొొకి (“నొండొకి వా ము, తంజ, (ప్రతులు) 



రెడ౬ సారంగధర చరిత్రము [౪. 

bm టీక ఊద్దండము. = అక్రమదండనము, కేయంగకా = చేసినయెడల, 

శుభము తలకొనదు = మేలు కలుగదు (కీడు కలుగునని భౌ, 

అశ్రమదండనము నరక-హీతువనియు కాస్త్రము:- 

6అదండ్యాక దండయకారాజా - దండ్యాంక్సె వాప్యద౦ండయ౪ 

అయశోమహదాప్ప్నోతి - నరకం వైవగచ్చతి.” 

గీ. మోర లన్నిట సడిసన్న వారు చెలుప 

వలదొకో నన్ను సడిసన్న వానింగా నొ 
నర్చుటకు! దై వసన్ని ధానమునం బెట్టి 

నిజము సేయించి వీదప మన్నింపు మనుండు, ౨౮౦ 

టీక.._మోరలు = మీరు అన్నిటకా=సర్వవిమయములన్సు ేసడిసన్న వారూ 

"జ్పీభపొందిన వాను (సమర్థులని - భా) కావున - నన్ను - ఏ2 సడిసన్న వానిగాక.._. 

సడి = అ(ప్రతిష్ట్ర చన్నవానినిగాక = (పోయిన లేనివానినిగ్సా (అనిందితునిగా) 

ఒనర్బ్చుటకు. (రాజుతో) తెలుపవలదొకో 1 (అనశా మిరు ధర్మాభర్మవిధిజ్ఞులు 

కావున నాకుగలిగిన యీ అపకీ రి తొలగునట్లు - నా నిర్జోషిత్వము రాజుమనసున 
కెక్కు.నట్లు చెప్పవలదా¥ అన్నమాట.) దైవసన్ని ధానమునంబెట్టి = దేనునియెదుట 

నిలువ బెట్టి, నిజముసేయించి = (ప్రమాణముబేయించ్చి పిదప మన్నింపుమనుండు = 

నాయందు దోవము లేదని తేలిససిమ్మట"నే - మన్నించుమనండి, 
అనాయయ లనాబ్న. 

1ఫ్రూ. టీ సడిసన్న వారు = సన్మార్దలు, 

మిరు అన్నిటను సన్మార్ధులు, అనగా, అర్థమేమో! 

2వూం టీటా 6సడిసన్నవానింగాక్ = నిందితునింగాా” 

రాజు తనను 'నిందీతునింగా) ఛావించునటు సి ఫారసుచేయవలసినదని సారంగ 

ధరు డా "పెద్దనునుష్యుల నడిగానట! ఎంతటి యవి'చేకియెనను అట్టడుగు "నా * అనలు 

అడుగవలనీన అక్కరయేమి * ఇప్పుడు రాజు తన్ను (నిందితునిగా? భావించియే 
యున్నాడుగదా! 

| (సడిసన్ననుగూర్చిన వివరములకు ౨౬౩ పద్యముకింద చూడండి.) . 
wt 
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గీ. అనఘమతులార నన్ను జితాంగియెనుట 
నునిచి * తారకాణించంగం? గనుక నట్టి 
కల్ల నావల్ల గోరంత గలిగె నేని 

యాజ్ఞ శే నగ్గు(డను జుమో యని యనుండు. ౨౮౧ 
టీక తార కాణించంగలనుక = దృషహ్టైంశపకిచిన మిదట గూడా, ఆజ 

కుకా = శితకు, 

కీ కా, పొ “తారకాణింంపంగి 

ఫూ. ము. నను తేంజ. మద, (వ్రాతప్రతులలోను వూ.టీ. వ్రాత పుస్తక 
మునన్సు “తార కాణించు? అను పదము [కింద శ, ర, లోను - *తౌరకాణించంగి అను 

పాఠమే యున్నది. *చంగి అనుట తప్పని శా న్ర్రీగారు “పం? అని సవరించినారు, 

సవరింపన కుర లేదు. (చూ, (పథ. క, 16.) చ కారమునకు పకారము రామికి 

శ్రీ గిడుగువారు చూపిన (ప్రయోగాలు 64, (చూ. బాల, శర పు, 166.167): 

అంకదూర మెందుకు? ఈ గంథమునే (8-1రర్ “ఓర్పు - ఈ, డేర్ని అని ప్రాసస్టాన 

మున (పయోగనున్న ది, కావున *చంగి అనురూపము కవికి సమ్మతము, ఆది గమనిం 

పక పడదిద్దుట పాడిగాదు. 

కా లొయ నయ? 

పూ. ము, నను అన్ని (వాక ప్రతులలోను ఫూ. టీ, (వాతపు _స్తకమునన్సు క ర, 

లోను గూడా తారశాణించంగ - (నుక అని యున్నది. “గనుకి అనుట సరికాదని 

“కయ? అని దిద్దినారు. _చాలతప్వ, ఆశా స్ర్రీగాశై నను “కనుక అనుపదము “నెరు 

గనివారుకారు = వార్కి ఒక్క నొగానందములో ననే కనక - కనుకలు కలిసి మొత్తం 

£9 - కాబోలు = ఉన్నవి. శాని అవి యన్నియు “కాబట్టి అను క్ సన వాడ 

బడినవే. “తారకాణించంగం - గనుకి అనుచోట 'కనుకి కు కాబట్టి? అని 

అర్థము కాదు, అది యొక జాతీయమైన (ప్రయోగము, దాని రుచి తెనుగు వారికే 

గాని యితరులకు తెలియుట కష్టము, కవులిట్లు (ప్రయోగించి యున్నారు, 

[1 ఉభూసుతకోసపేంం గనుక బొంకితి నేనియు. 'బెద్దకాలముం 

జేసిన నాతపంబు రహీ౭ జెందక నిష్ఫలమౌ.” (ఈ రా 8-86). 

(2) “ఎడలేదు వేషువ ల్రిటరమ్ము 'ముపెదు 
డు శ 

వ క్ట 3 టీ గనుక (వాతస్నానమునకు వలయు, (మల్ల 3 విప్ర 8.77.) 



5౬౮ సారంగధర చరిత్రము (ఆ, 

క, కాదే వినుం డొక్కటి యిం 

'కాదేవినె “గలది గలిగినట్టు బెలుపు నీ 

పై దే నేరము జుణింిన 

గా దని యడుగు మను. డామె * గట్టిగం 3'డెలుపు౯లా 

టీక.._నీవెచే-నేరము = తప్పేమో నీదిగానే న గ్థీజుణింగినక్షా 
శాదు ఈ పక నిజము చెప్పుటకు జంకి = వనుదీసి (ప్రయోజనములేదు, కలద్ది 

కలిగినట్టు = ఉన్నది ఉన్నట్లు 'తెలుప్పు అని ఇంక్కా ఆబేవినే = ఆచి తాంగనే 

అడుగుమనుడుు అమె, గట్టిగకా = స్పష్టముగా 'తెలుఫుక = తప్పక చెప్పును 

(8) “చింబోస్టి నేం గన్కం వీతాంబరమునైన 
మెజసీ యుండుదుగదా మేనినిండ.” (భాగ. 10 - ఊం 212) 

సంస్క ర్హలు తమకు తెలియని వన్నియు తప్పులే అనుకొని (ప్రాచీన భాషా 
(ప్రయోగములను దిద్ది వేయుట భౌప. కపకారము కేయుట యగును గదా! 

1శా. పొ,_-గదేవిని (ఇదే వూ, ము శర పా 

6బచేవిసే అని ఏవకారముండుట అవసరము, లేనిచో అర్థసౌభాగ్యమంకరించును, 

ఏవకారసహీతేపాఠము త౦జ, (ప్రతిలో ఉన్నది, 

2 వా, పొంఎలాశఆతమె ఈ గటి 

గట్టిగ అను పదము సరళా దిగచా! మరి “గికు ముందు అరసున్న యొందుకు! 

అచ్చుపారపాటంటారా! అయితే చావిళ్ళ్ళ వారును - అరసు న్నతో ముద్రించినా రే; 

అందుకు శారణ మేమి! "పెద్ద లాలోచించండి. 

కళా, ప్రా, (తెలుపకి. అంటే అర్థమేమో ఫూ టీ. శేదు. శాస్త్రీ 

గారినిబట్టి వావిళ్ళ వారును “తెలపకొ అనియే అన్నారు. "పెద్ద ప్రమాదము, ఫూ, ము, 

నను తంజ, (ప్రతులలోను క. ర లోను గూడా *తేలుపుక” అనియేయున్న ది. ఎందు 

కుండదు* 

ర్ధ్ఫూ. టీ,.__.జుణింగినక్ ఇ డాంచిన. 

జుణుగు' అక ర్మకక్రియ; “డ్రాంగుి అని యరము, *డాంచినీ అని సకర్మ ' 

కార్భముణెప్పుట తప్పు కర కర్త 'జుణుంగు కు “వెనుదీయు' అను అర్ధము చెప్పీ 

ఆయర్థము కీ పద్యమినే చూపినాడు. 



తా] పెద్దలు సారంగధరుని వీచాకించుట వ్ర య 

ఇంకా + ఆదేవి = ఇంకాబేవి, 

“ఇంకను లోని (ను? లోపించుటబేశ ఫూవ్వస్వవమునక్రు పేక ము కలిగి ఇంకా 
అయినది. (వివరములకు చూ. చాల. శర, పుట 126.) (ఇంకా? స 'సకవిసమ్మత మైన 

రూపమే. ఒక్కు- (ప్రయోగము, 

క, “పంకజముఖి బిగి కాంషటం 

బొంకముగా సురతశేళిం బాసంగించు నడక 

ఇంకా మలీ యింకా మతిీ 

యింకా మటి యన్నమాట యింకా మజవక” 

_-- వొటువు 

క. ' అటమో(దట జగదీశ్వర 

ఫఘటనం బెటు లుండె నటుల గా కుండదుగా, 

యి టనుం డని, వారికి నా 

దట. దాంబూలంబు లిడ్కి యతం డపు డనిపె౯, ౨౮౩ 

టీక...  అటమిందటకా = ఆపైన జగదీశ్వరఘటనంబు = భగవంతుని 
యేర్పాటు, అఆదటక్షో 22 (ప్రీతితో. 

అమలా నా 

1 శా, పొ “అటుమిందట.? (ఇది గుజిలీ పొఠము.) 

“అటమిదటి తంజ, పొ, (పొచీన కృతులలో - అటమాంద్య ఇటమి:6ద; 

అటమున్నె - అటకమున్నె అనియేగాని *అటుమింద్య ఇటునున్నె అటుకుమున్ను _ 
ఇటుకుమునుపు అను వాడుక కనజడదు,. 

వః, *'ఆటమి6ద నీవ యెజుంగుదుల (విరాట, 2-61.) 

వ, “ఇటమి6ద చనాకుం దెలియదనిన.) (ఉదో 3 1.102) 

క, ఆజికి నిటమి6ంద "నెవ్వరా ధారంబో.? (ఖమ్మ, 1-68.) 
క్ర, ఓరీ యిటమి6ంద నూరకుండుము జగతికొ,' (భగ. 9-436.) 

గీ “హరికి నటమున్నె యిచ్చెం జంద్రార్లమౌళి.? (భీమ, 6.69) 
ద్వి, “ఇట (కిందీమాటల శే. దప్వుషట్టు.” (బసవ, పు, 125.) 

వ, “అదెయొక్ష యల్న సెన్భమట రూావల,ి (విరాట 4.245.) 

సీ. “అరుణోదయము కాక యటకమున్ని (కాశీ. 7-181.) 
కః “కొట్టువడీ యటకమునుప నెం (మను, 4124.) 

(“అటకమునుప'నె = అంతకుముందే” జూ, టీక) 

వారివీరి (ప్రయోగము. లెందుకో * మూలగంథమయిన నవనాథ చరిత్రలో 
“అటమింద6 బర మేకు నాజ్ఞ యొట్లుండె” (పుట, 64) అనియే యున్న ది, 
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3౭0 సారంగధర చరితము (అ, 

శా, 'దాశీ శ్యాకరమూ రీ పోడశమహోదా నాదిధర్శ। క్రియా 

దతూ యాశిితదీనరక్షణకశాధారంధరీసతకాపా 
ఏశూ శాశ్వతకీ_ర్థివభవరమాభృ చోళ సింహాసనా 
ధ్యా దుర్శదరాట్కి-రీటదలనై కాశేయకొతేయకా. ౮ 

క, ియాచనకోవినుత వనితా 

సేచనకతనూవిలాస శృంగారకళా 

సూచనకన్రుక విత్వా. 

లోచనకందళితహార్ష లోలుపపహృదయా, ౨౮ 

ue గ్విణి 

ిదుగ్గవారాశివిద్యోతికీ ర్త సుధా 

భుద్ధురీణామ నాగ్భోగవ న దయా 

దృగ్ధుతా శేష ధా త్రీ మరున్నిస్ప్వతా 

స్నిగ్గసారస్వతస్పిద్దసార స్వ తా. 9౮౬ 
గద్యము. ఇది (శ్రినూర్యనారాయణవర ప్రసాదలబ్ద ప్రసిద్ధ వాగ్విభవ 

సుభాసారజనితయశోల తాంకూర చేమకూర లత్మణ'మాత్యకుమూర 

సమారాగితబుధనమాజ  వేంకటరాజ ప్రణితంభై న సారంగధర 

చరిత్రంబను మహో ప బంధంబునందు ద్వితీయాశ్వాసము. 
ఇది శ్రీకింక వీందఘటాపంచానసే త్యాద్య చే బిరుదని ఖ్యాత విద్వత్క- 

పీశ్వరతిరుపతి వేంక చే శ్వరకృపాపాత్ళ ఖాత) కాళ్యపసగోత్ళ దీపాలాన్వయ 

పవిత్ళ సరస్వతీనృసింహపుత  రాజలత్మీకళ క) హౌరిఢహబంభపరఠనరచ నాధుకీణ 
పీచ్చయశా (క్రీ పిణీకేంబును *జిత కాశి నామకంబును నగు సారంగధర చరిత టీక 

యంగు ద్వితీయాశ్వాసము, 

Cre aa 

1-3 పద్యములు “విజి డ్వితీయాశ్వాసాంతేమునను & వది (ప్రథమా శ్వా సాంతమునన 

నున్నవి, 



(శ్రీ 

సారంగధర చరిత ము 

తృతీయాశ్వాసము 

శ్రీ ధుక్కకౌర్భథెర్య 

క్లాధరమూర్భ న్య యాదిగర్భె శ్వర ని 

ద్యాధిక విశరణదీక్షా 

రాధా సుత యచ్యు కెంద్ర రఘునాథనృపా. ౧ 

వ. అవధరింపు మివ్విధంబున నవ్వసుంధ రావరకుమారుం డగు సారం 

ధరుండు మంత్రి పుంగవుల ననిచి యనివార్య ధైర్య ధురంధరుండై 

యుంజె నంత, 

చ. అనిపీనబోయి వారు 1 నతులై, యళతులైకవినీతరీతి ని 

రసి “రవధారు, ధారుణి 1తలాధిప శేఖర, స్వామియానతిం 

బనివిని యక్కు-మారు(గని మామదిలో ననుమాూనమెల్లం బో 

వను విశదంబుగా * నడిగి వచ్చితిమయ్య యనేకశభంగులకా ౩ 

టీక. నతులై = నమస్కరించినవానై (“నతుడు-0౦1౭ who is prostrate» 

(టౌను) అతుల, , ,రీతిక = సాటిలేని మంచి వినయముుల వారి పద్దతితో (మిక్కిలి 
వినయముతో) ఇట్లనిరి ధారుణి +... శేఖర = రాజ శేస్థ్రా, అవధారు = చి శ్రగింపుము. 

(“అవధారు - 01 Listen! 0 give ear’ (బౌన్సు స్వామి ఆనతికొ = తమ ఆజ్ఞ 

(పకోరము పనివిని = పోయి, మదిలోని - అనుమాన మెల్లక పోవకొ = తీరునట్లుగా 

విశదంబుగాకా = స్పష్టముగా. 

7. హా వప వాద (ఇజ శ్ర ము హా 
“అతుల ఏక వినీతికొ=సాటిలేక ముఖ్యమయిన వినయముతో అని? ఫూ, టీ. 

f కా పొ 'నయంబున నేలెడి సామియానతిం, బనిఛిని, (శయంబున 

చేశెడి,..? ఫూ ము. పొ 
పూధాంం ౦దెలిస్టీ” 



వైర9 సారంగధర చరితము (ఆ, 

క, 1 చెధన్యుండు గాం డన్యుం డ 

సాధారణుం డతండు; దెవసన్నిధి 8 నిదగ౯ 

శోధన వేసీనం * గాని య 

శోధన యొం డొకటి దలంపం బొప్పడ డింక౯, ౪ 

టీకా ధన్యుండు - చౌక = (పారంగధరుడు పుణ్యతూ ర్తి అగును (గాని) 

అన్యుడు కాండు,--- శోధన డా (పమాణాదులకేత నగు పీత, ((యశోధన అను 

సంబోధనముజేత్క “తొందరపడి అక్రమ మొసర్చినసయమొడల యశోధనమునకు హాన్సి 
వచ్చును జాగ శ్రీ అని హెచ్చరిక 

క, మనవిగల దొళటి “చిత్రాం 

గనె 'యీమాబు బెదరించి కినుక౯ “సీవం 

క నె *తప్పీది, గట్టిగం జెప్పు 

మన నృపుతో. [దాన తెలుపు నని యతండనియె౯, ౫ 
టీక... తాన తెలుపుకా = తొనే చెప్పును, 

+ కా పొ. ఆ ధన్యుడు గా డన్యుం డ సాధారణు. డతడు; 
చారు భావించిన యర్థ మేమో? (వూ, టీ, లేదు). “సాధన్యు(డు? ఫూ, ము, 

పా “జొిధన్యు(డు? తంజ పా, (మాడు ప్రతులలోను ఈపాఠమే యున్నది.) 

1 కా పొ (నతనిక) 

దైవసన్ని ధిని _ శోభన చేయవలనీనది “అతని” నొక్ష్యుని"నే కాదు; చి తౌంగీని 
కూడాను. “అమెను నన్ను చేవాలయంబునను “శేమించి మాట్రాడ "సేరుపరయ్య” 
అని వొ. శం. అనువాదము, (చూ, వు. £9) కావున కా, పొ, సరికాదు, “సన్ని 
ధిని తేక? అని తంజ, తా, పా, 

ఈ శా పొ, లాకి (ఇది ఫూ, ము, పా 

“గాని తంజ, పా, “సన్నిధి బరిసినంబున దిబ్బం బట్టించిగాని, యొండు 
విచారంబు లూహీ౦పంగాదు.” (నవ, ఫు, రర) 

1సాశాం,._'యోమటుమూాదలంచి? 2 తప్పగునిజము దెలుపు' 

ళా, పొ. దానందెలుప్రు” 
“తానక - తేలుపు)ు అనుటలో అర్థములేదు. కావున ఆపాఠము తేప్ప్వు, 

అయితే ఏమి? శా, క్ర్రీగారి (వాతేమొది వీశ్య్వాసము చేతను = తప్పని (త్రోసి వేయు 
టకు ధైర్యము లేకను వావిళ్ళవారుకూడా. *తానందెలుపు' అనియే ముద్రించినారు, 
వూ. ము, లో (శానశెలుప్ర అని సరిగానే యున్నది, 



3] 3౭3 

-+ రాజు మంత్రులు చిత్రాంగి నదలించి యడుగుట +- 

చ, అన విని మంచిదే యని నృపాగణి వారల నెల్ల వెంటం దో 
ఊొని వెస రాణవాసమునకుం జనినం గని, నాతి సెజ్జ ది 

స్తన దిగి జూళువాపనిండికంబము చెంగట నిల్చి; ముగ్గణా 

డ్చున వసివాళ్లు వాడు మొగముం గడియంగ ముసుంగు దార్చుచు౯. 

టీక, -ముసుంగు = మేలుముసుగున్సు కదియంగకా - తార్పుచుకా = సవ 

రించుకొనుచూ. 

క, కొనగోర. పీసీ కాటుక 

కనునీరు "చిటుకు మనల గడ మిటుచు వం 

చినతల యె శ్రీకయుండేడు 

నన్ఫతోదరి కనిరి రాజుననువుతి వారల్, ౭ 
టీక. చిటుక్కు మనకా = చిటుక్కుఅని శబ్దమగుకట్టు కడమిటుచుక్= 

పోజిమ్ముచు. 

మం [పాశాం._ చాటున? సి శా పొ దాల్బుచుక'  (దాల్నుచుక 
వ్రాః ము, పొ “దార్చుచుకో; “దాద్బచుకి తంజ, పా, 

ముసుగును అప్పుడు తాల్చినదనుటకం పే - తాల్చియున్న ముసుగును సవరించిన 

దనుట సరసముకడా! 

(కలకొంగు సవరించి తలుపోరవేసి' (బా. శం, ఫు, 50.) 

(ఒనర "హీమ _స్తంభవా(త గా నిలిచి 

ముసుంగుడ్యుజ దిగి చి ముగుద చందమున (నవనాథ, ఫు, 6ల) 

1 కా, పొ +చుటుక్కులి (ఇది ఫూ ము. ప్రా 

సరియెనరూపము చిటుకు. (చూ. క. ర) “చిటుకు ౦ చిటుకుపొటుకో 

slightly, with a low soft sound- చీము చిటుక్కు_మం"కే నిద్రలేస్తాడు.” 

(క 
(1) ఉఇెవిదార్చి విను చీవుచిటుకన్ని (మను. 1-16) 

“పిపీలిక చిటుక్కు_నుని చప్పుడు బే సినప్పటికిన్ని '--అని జూ, టీక, 

(2) ఓసిటులనిమి తేమ మెటెలు 
అతి న 

చిటుకు చిటుక్కనలం దిరుగు శిన్తుళవగతోకా,? (హంస, రవికి 



వం సారంగధర చరిత్రము (ఆ. 

మె. వనజా లేవణ, "కేికాకలరవవ్యాజంబునళ వచ్చి; ని 

న్నను సారంగధరుండు థీ కరాయతులసౌందర్యంబు పఏశీంచి, మో 

హానిమగ్నుం డయి బల్నీం బక్షై నని మోారన్నా రటం, చెల్లరు 

స్వినంగా 6 బల్కి-కుమారునిం చెలిని రండీ యంచు రాజంపీన౯. ౮ 

టీక. కేళి కాకలరవవ్యాజంబునకా = ఆటపావుగము నెఫమున, 

వ మే మానృపాల + బాలుపాలికింజని తద్వృ తాంతం బంతయు 

నెటింగించి. 

ఛానరా యూరి వివేకహీనమతి ద్రోహీ నందనుం డంచు ని 

వ్ రా నమ్మిన దంతయుం గలి” 1 నే రంతోపురీసీముకుం 

బోరో, రారొ, కొమాళ్ళు? వావివరుసల్ బుద్ధి౯ నిచారింపకే 

గా రాబుంబినతల్లీ6 బట్టితివి యోగ్యం బే నినుకొ జూడంగ౯ ౧౦ 

(8) “ఇటువంటయ్య లె కారా 

చిటుకుమనకయుండ సందెచీంకటివేళకా (వైజ. 2-18.) 

(ఓ) “చీవుచిటుకుమన్న జి మ్మెటబుజ్ఞన్న -) (వేం పంచ, 4-247.) 

(ర్) “నుంధరునిబంధము చిటుకసకుండం దెళగొటి శెనుల 

(గిడుగువారి పతి) మిక్రలాభము. ఫు, 46, 

ధ్వన్యనుకరణములకును 'సంపదాయమున్నది. ఒక భాసలోేని 'సర ప్రదాయము 

లింకొక భాస వారి కశ్నేండ్ల్డుచడివిసను అంతుపట్టవు, 

శీ కా పొ “నీయతుల,.మోరన్నారటంచు? (ఇది గుజిలీ పాఠము.) 
ఇందులో భఖిన్నవచనతాదోపుమున్నది, (మియతుల, .. అని తంజ, పా, 

[శా పా = నృపాలుకడకుంజని (ఇదియును గుజిలీ పాఠమే) సౌరంగ 

ధరుడు సృషాలబా లుడుగాని నృపాలుడుకాడు. “నృపాలబాలుపాలికి! తంజ, ప్రా, 

క కాం పొలం లాందైన న్ననళ్లోనికిం బోరో? (ఇదియును. గు జిలీిపార మే, 



3.] రాజు మంత్రులు చి తాంగి నదలించి యడుగుట 3౭౫ 

క, అని యను. డని యినుం డాగహ 

మున నంగారకునిచుదమున మండుచు నుం 
డిన వాని గట్టిగం జెపు 

మని మే మెంతయును దూట నతం డి ట్రనియెక్, ౧౧ 

టీక ఇనుండు = రాజు. అంగారకుని చందమునకా క అగ్నివలె, (అంశా 

రకము = అగ్ని, మహద్వివవవేే _ “అంగారకుడు.” చూ, భా, తత్స, 61, 

ను, అమరంగా. దనమింది నేర మిపు డాహా నాపయికా + మోపీ, తం 
డ్ చదవు బక్షి | ఈ అద డ్రిమనం శి £2 సనినె! యయిన. గాసీ గట్టగాం చెల్ప నా 

యమ నే యింకొకమాబు మో రడుగుండీ యన్నాండు గాంగాను దో 

సముసుమె ఖ్రందు నిరాపనిందలు గడించం; 'దెల్పు నికళాంబుగకా, 

టీక. మోపీ = అరోపించ్చి తండ్రినునంబు - ఇట్లు ఎడబేసెనే = చెడ 
గొట్లినదా? నిరాపనిందలు = వట్టి తప్పులు, గడించకా కా భుటించుట్క దోసము; 

ఈగ్రంథమున “డించు? ధాతువు “'ఘటించు? అను అన చెంగు మూడు 

మాము వాడబడినది. కవి ఈవాడుకను గొరన నుండియే (గ్రహీంచినాడు. 

“ఆృ్యమ్మ నామీద న్నాగ హంబునను = ఈ యుపాయము గడియించిన్ననెన( 

జేకొని తన కింఠ చెవి నానేల?) (నవ. పుట. 6ఓ£) 

f కా. పొ. “నాపయిం-జూ' వెం, . బి మైడ సేసె (ఇది వ్రూ.ము, పొ, 

తం డిమనము నెడ సేయుట "నేరముంజూపీకాద్యు మోవి. కావున "నేరము! 

జూసి అనుట తప్పు, అది యట్లుండ గా, తన మిధీ నేరమును నాపయిని [మోపీ' 

అనుట సంప్రదాయము గాని “దూపి” అనుట సం ప్రడాయము కాదు, - “నాపయికో 

చూపి అనియే తంజ, పా. 

కటకటా! తన మోందికల్ల నామాంద 

నిటు మోప్సీ రాజున కెడలుగాం జెప్పి. (నవ, ఫు, 66.) 

(నారి జేసిన తప్పు శామియదమోపీ? (బొ, శం, సారంగ శ, ర 

కావున కా. పొ, అసాధువు, వావిళ్ళవాలేకాక్క సూ. ని, వారును ఆ యసాధు 
పాఠము "నే వైకొన్నారు (చూ, “ఎడ సేయు) 



ఏ ౭౬ సారంగధర చరితము (ఆ. 

చ, అనవుడ్కు రాజుదికూూమొగ మై యలుక౯ా గలకంఠి కంచు గీ 

సినగతిం * బెద్దపెట్టు నను జిట్టుడుకుం గనుసీరు సోన యె 

చినుకగ చేడ్చి, యే లగడుచేసెదు రచ్చలలెట్టి యింత? యో 

ననధిగభీర నాకు సరివారలలో. దలవంపు లయ్యెడు౯, ౧౩ 

టీక, కంచుగీనీనగ తీకొ = కంచును మోగి౦చినవిధమున, "పెద్దపెట్టునను = 

మ్వీరగాను, చిట్టుడుకుంగనునీరు = ఇంచుక వేడియైన ఫోకబాప్పునుల్కు (దుఃఖా 

(శ్రువులువేడి, చూ. ౭౯ క్రింద సోనయైచినుకక్ = చిన్న వానగా వద్ది ౦పగాను, 

ఏడ్చి వనధిగఖీర = సముదమువ లె గంభీరుడ వైన - రాజ్యా రచ్చలళ పెట్టి = వారి 

వీ[మాటలను విని - నన్ను వీథలోనికిలాగి ఏల ఆగడుజే ఇదవు = ఎందుకో అల్ల;పొలు 

కేసెదవు? 

ఖంగునమోంగు శబ్దమును శంచుగీయుటితో పోల్సిచెప్పుట కవులకు పరిపాటి, 

కంచుగీయుట యనగా కంచుపాతమిద ఉలివంటి యినుపముక్కతో గీకి శద్దింప 

జేయుట. ఈ నిపషయమును “ఆము క్ర) కర్త యిట్లు వివరముగా చెప్పినాడు, 

చ, 1 కలియంగ చారిదేవతలు గాంచు సరోవరదంభ దర్శణం 

బుల పయి దట్టపుం జిలుము వోవయం డా మలకంచు గీయంగా 

బలె నలువంకలం గలయం బొయక లేలుచు. బద్మ శేణువుల్ 

శెలంకులంబా సిపోం జెలంగి (శ్రేంకృతులివ్నె మ ఠళాళమాలికల్ (4-180) 

* శా, పొ పేలిలుంగునను) (ఇది వూ ము, పా “పెద్దపెట్టునను' తంజ, ఫొ, 

““ఫీరెలుంగుని అనుట కంయెను - "పెదపెటుని అనుట చక్కని జూతీయమెన 
ద అ Cyn 

పలుకుబడి. 

1 ఈపద్యమయొక్కు. తోత్సర్యమును శా స్రీ గారిట్లు సెలవిచ్చి నారు, 

“సరస్సులు సరస్సులుగాను,. * .జలదేవతలు ముఖముంజూాచుకిొ నెడు కంచు 

టద్దములు. _వానిైై దట్టముగా చిలుము"పేరినది. వాంస్మ శ్రేణులు ఆచిలుమును తోము 

చున్న వోయన, ..ఇటునటు, .. సంచరించుచుండినవి, అట్లు తోముటవలన చిలుము 

ఎడలి యెగిరిపోవుచున్నదో యనునట్టుగా పద్మరజస్సు, ..శేగుచు కొలంకుల వెలికీ 

ఎగ సిపోవుచుండినది. కడుదిటవుగా తోముటపేం గలిగిన కేచుళబ్బములో యన వీని 

(శ్రేంకారములు ఒప్పుచుండెను. ఈ దేశములో ఫ్రూర్వకాలమున కంచుటద్దములు 
(ప్రసిద్గవ 

ధి 
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న్ కంచుగీసిన తెలుగున ఖంగుగ్రనం్గ6 

జేడియలుగూడీ ధవళ ముల్ పొడుచుండి (చమ, మంజరి. 8-90.) 

క, “ఆసవమేయం౦బునC గాం౦స్యము 

గీవిన ఇతి, , నెలుగడరక.ి (ఈ రా 8-126.) 

కంచుగీయుట = వాదనవి శేషము (కూడాను. 

“ఊదుట్క (వేయుట్క మోటుట్క వాయించుట, కంచుగీచుట్క లను పంచమహా 

శబ్దంబు లెటీంగి” (చాటు. మంజరి, ఫు, 1554 

ఈ గీయు ధాతువును కొందరు చువర్గాంతముగా వొడి నారు. శీ) "వేటూరి 

(ప్రభాకర కా స్ర్రీగారు. 

సీ (శీచురాళ్ రవళు శేచె బాలకులీల 
వై చినట్టును, గంచుగీ చినట్లు. (కడుపుతీఫు.) _- 

కృంగారనై షధము, (1-108) “క కంచుగీసీన తెజంగుని అనిమాలముు కంచు 

గంటయంచు చుట్టును కొడువుత్రో గీచిన కీచుమని (మోయును? అని సర్వంకసా 

వ్యాఖ్య. 

(బౌణ్యము.. క౦చుగీచిను పలికె She spoke shrilly, or with a 

voice as clear as a bell” 

క్, మూనముకన్నను పాచ్చా 

ప్రాణ మని 7 తెగింప బలిం బకెదు చేయం 

సదాణార పరాయణులు ,.. వానిని దినదినము సస్ననిబూదితోతోమి నిర్మలీ 

కరించు కొనుచుండిరి. ఆ యాచారము ఇట ననుసంధించి కవియిట్లు వర్షించి నాండు. 

శాత్ర్రీగారి యూహ సరియైనది కాదు. ఎందువల్లననగా కంచుపాత్రమాద 

సన్నని బూదివేసీ తోమినయెడల (శ్రేంకారము వంటి “ శబ్దముపృట్టరు. చిలుము 

బూదితో కలిసియుండునేగాని ఎడలి - యెగిరి - శేంగి _ పలికి = ఎగసీపోనే 

పోదు. చిలుము శేగుటకును - (శ్రేంకారమువంటి శబ్దము పుట్టుటకోను - ఉలితో నే 

గీకవలెను, హంసలు ముక్కు_లతో పద్మరజస్సును శప్టట - ఉలితో చిలుము “నెగుర 

గొట్టుటను పోలు నేశాన్సి సన్నని బూదివేసి తోముటను పోలదు. 

f క పొం తెగింప్ప్క బల్మి(బట్టిటు సేయం - బూనిలీీ నగుంయబొటులు 

నాకా నీళేంంం) 

48 
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+బూనితి నగుం బొటులు న్యా 

కౌ, థి నీకీ స్స ప్ప గలుగ దంట! నా కేలా, ౧౪౮ 

టీక, es ౦ఛి నేను గొంతు కో సికొనబో తే, బల్మికాప స్రైదూ= 

ఏ స పటుకొని = సువ న లా (కద్దు వద్దని గట్టిగా పట్టుకొని - అడ్డమవస్తావ్య (వచ్చితివి - అని భా “మర్ల 
ఇటు = బటు నాకు - నగుంబాటులు చేయం బూనితివి చెడా = బాగానే 

య 

శే 9 స శ చేరా 2 యున్నది, నీ సిగ్గు కలుగద6(ట (ఇక) నాశకేలా ¥ 

క కందోయి * చల్లంగా నిటు 

Xo దోయినృపాల, "లెస్సగా నిశ నొకమా 

అందటిముందజ నీ, వని 

చిందజువంద అయి గుట్టు చిట్టాడంగక, గో 

టీక. కందోయి చలంగాక్ = నీకండు (చెడూ చలబడునటుగ్యా. లెస్స 
యm య య య 

గాక్కా ఇక నొక మాటు కందోయి = చూజెదవటోయి! 

కాత్రీగారుంచిన విరామ చివ్నాముల (ప్రకారమేర్చడు అర్థము సరసమెనది 

కాదు. నురియు “ప పట్టిటు? అనుపొఠము కంటెను = “పదు? అను తంజ. పొకమే 

మూలానుసారిగా నన్నది. మూలమిది.. “తెగి ఛావంబోయిన6 దివికి ప్తుదవు, 

నగుబాటుచేసీతి శాలజ్జగొంట్సి నీకు లేదంట విగ్గు నేయ చాకేల 2 (ప్ర. 66) 

౫ కా, పొ “చల్లగా” (ఇదీ వూ. ము పా.) 
“చల్లగా? అను రూపము తప్పు చల్లంగా? అనుట ఒప్పు. . కందోయికి (వీయ 

య య 

వస్తుదర్శ వమున కలుగు గుణము *చలని గాని “చల్లి (=ముజ్జి™) కాదు, చల్లన + 

కాక్ = చల్లయాకా! అని సంధి కార్యము, (చూ, ప్రౌఢ, సమా, ౧౪.) “చల్లంగా! 

అను పొఠము శ, ర, లో ఊన్న దీ, (చూ, చిట్లాడుం) “చలంగి? అనుటకిెక( ప్రయోగము. - 
ర on 

శే, * అనిన నాఠండ్రి'యాయెశే యనియె "నేమె 

అింంళ"మే యా ర్తి గడుపు చలంగంబలికి | (ఆము క్త, 7.50) 

(పయోగములత్రో పనియేమి? వ్యాకరణములదా కా యెందు కు? (బౌను, “చల్లంగా 

(బదుకు - LOoUg life toyow అని చక్కు గా (వ్రాసిపెట్టి యున్నాడు. అంత 

దూరము గూడా పనిలేదు, “చల్లంగా - తియ్యం7గా? అను వ్యవహారము “తెనుగు పల్లె 

పసిబిడ్డలును ఎరిగిన దే. “ఇంతటి స్యుప్రసిద పదమును కొ స్త్ర్రీగారు తప్పుగా 

గ. వింత. వావిళ్ళవా రా తప్పున క్లే ము|డ్రించుట మరీ వింతశాదా ¢ 

( “నీకు లేధటి' అని ముద్రిత (ప్రతిపాఠను, (1) 
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ర కయ్య్యానకు( గాల్ ద్రవ్వుచు 

గయ్యాళితనంబు మోజుగా డణి యా 

త్రో య్యలీ యూంచక్ యాచక 

{పయ్యెద గొబ్బున ఫబటాన బయలుగం చేసా, ౧౬ 

టీక. ఊందక - అందక = ఏమ్మాత్రమును వెనుకముందు చూడక్క సయ్య 

దను గొబ్బునకా = తటాలున శ్రీ బటానబయలుకొ = చే సెక్ = బట్టు బయలుగా 

తొలగించిచే సెను, 

6ఊందక = అంచకి ఇదియొక జాతీయము, (బందరులో శృంగార కావ్య 

గ్రంథమండలివారు 1986 లో (ప్రకటించిన) రాధి కాసాంత్వనము,-- 

క, “ఇల రొయరాయలగు మా 

యల రాయలనెంచి యూచకాచక మదిలో 

నలఠరాయల నెలరౌయల 

వలరాయల "నెన్నదృష్టి పాత్రలుగా నే! (2-57) 

ఉ. అపగిదిం దపారహిత మై కుచశేఖలు చూప నందబుక్ 

హో! పర మేశ్వరా! యనుచు నౌదల వంచిరి జంత యంతయుళా 

f కా. పొ “పయ్యెద = గొంగునుి 
శా ఫొను బట్టి వావిళ్ళ వారును “పయ్యెదగొంగును? అనియే ముద్రించి నారు, 

కాని లోకములో “పరఘ్యెదకిొంగ్యు పైటకొంగు? అనియే గాన్సి = *'పయ్యెదనొంగు;) 

“వెటగోంగు? అను వాడుక లేదు, (dO = A woman's mantle, or kerchief 

“పైటకొంగు. The skrit or end of the same’ (బౌనుగ కావున “పయ్యెదగొంగు? 

అనుట సరికాదు. అసలా పూఠమే సరియైనది కాదు, ఫూ, .ము, నను తంజ, తాః 

(ప్రతులలోను, శ, ఈ లోను గూడ్యా “పయ్యెదగొబ్బుని అనుపాఠ మే యున్న ది. 

7 పొశాం “బటాకబయలుగి; (గొబ్బునను బట్ట బయలుగ,) 

శ్రీ పూ టీ 'పటానక = తటాలున] 
బటానబయలుో లోని “బటాని ను “పటాని అనుకొనుట అజ్ఞానము. ఆ 

“పటాని కు కేటాలుని అని యరము చెప్పుట సౌసాసము. *బటానబయలు' "తెనుగు 

చేశమున. అబాలనోపాల విదితము, 

17%. ఫొ, యంతయుకా)ి (ఇది, గుః సా “యంతయు? తంథః స్టా 
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నాపయిందప్పెయొాానిదియు నాదియొ *యాతనివేలయానొ శ్రా 
దో పరికింపుండా యనుచు దుపష్పటిముందఅంబెట్టి వెండియుక ౧ 

టీక. త్రపారహీ తయె = సీర్దుమాలిన దై 'జదల = తేల్క జంకడఆ౫ య్యాళి, 

ఆశని, చేల = వస్త్రము. 

క, కొడుకుపయి పీకు గడు. లె 

ముడి గావునం “గతకుం గాళ్ళు ముంతకుం జెవు లీ 
వడగదవు రాజ,నీ శె 

కడియభిమాన మని పలుకం గాంతుం డలుక౯ు ౧౮ 

టీక... కతఠు కాళ్లు ముంఠకు చెవులు - అడిగెదవు = (లోకో క్రై అసంగ 

తపు (ప్రశ్నలు వే సెదవు, 

“కడనువస్నియు నిం నేల కతకుం గాళ్ళు 

ముం౦తేకుం జెవులు. గల్సింప ముజ్జగముల 

బడుఫు జన రాం డ్రకును దృణ(ప్రాయ మహహ (సుద, &-_25.) 

క, ఇది మాయాపట మన౦. గూ 

డదు గద యిశ సంశయం బెడలం బ్రూచితిగ#ే 

కది పదపద డని యానయ 

విదులం దోడుళొని వచ్చి విభు డలసభ లోక ౧౯ 

టీక... మాయాపటము = శ్రల్చితవ(్త్రము. సంళయంబు _ ఎడలక్ = 

అనుమానము తీరునట్టు గా. పదపదండు 4 అని = పదండి పదండి అని (చూ. బా, 

(కీ, గరా) నయవిదులకా = న్యాయము నెరిగిన ఆ "పెద్దమనుష్యులను. 

వే మాతృరిరంసాయుతు. డగు 

పాతకి దండన 'మొనర్చ6 బరిమాణం బే 
న 

2 శా పొ,.యాతని _ వేత.) 

దుప్పటి ముందర బెట్టి 6ఇదినాదో *  ఆకని శ్లో యో చప్పండి? అనుట 

సంగతమగుచా? “బేలి అని సరియైన పాఠము, తేంజః (ప్రతులలో ఉన్నది, ముందర 

"పెట్టివది “బేల గాని 6చ్చేతి కాదు, 

“ముదిత దుష్నటిందెచ్చి ముందజం బెట్టి, యరయంగ నివ్వలయతినిదెొనాద్గొ, 

చెజవోొప్ప మీ 'రెల్ల వివరించి చెప్పుండు.”. (కూ. తి. సారంగ పు 29.) 



8] రాజు మంతులు చి తాంగి నదలించి యడుగుట 5౮౧ 

రీతి చెపుడని విపక్సి 

జ్ఞాతీములం గూర్చి యడుగ జననాథ్టునితో౯. ౨౦ 

క, మాతృరరంసాయుతుండు = తల్లితో (క్రీడింపవ లెనను ఇచ్చగలవాడు = 

(గంతు మిచ్చా రిరంసాఎ అగు పొతకికా, దండన మొనర్చక = శిక్సీంచుటకు, 

(శమ) పకిమాణంబ్బు ఏరీతి = ఎట్టిది, అని, విపక్సిత్ జాతంబులంగూర్చి డి 

తుల సమూహమును, 

|. విజ్ఞాపనం బొనర్చిరి 

విజ్ఞ నేశ్వరము చూచి విద్వజ్ఞను ల 

గ్థియ్యజ్ఞుని వనిం గరచరణం 

చాజ్జ నిశావేళం జేయ నరం, బనుచు౯, ౨౧ 

టీక, విద్వజ్ఞనులు, విజ్ఞా నేశ్వరము - అను భధర్మళ్యాన్ర్ర గంథమును చూచి, 

అయ్యజ్ఞునిక = అదుర్మార్గుణి, వనికా = అడవియందుు ని కావేళేకా = రా త్రీసనయ 

మున్న కరచరణంబు = కాళ్గుచేతులు, (కరచరణమ్సు 'సమాహారద్వంద్వము.) ఆజ్ఞ 

చేయక = అర్హంబు = నరికించుట తేగున్కు ఆనుచుక్కొ విజ్ఞాపనంబు - ఒనర్చిరి = 

మనవిబేసిరి, 

1 కా పా (ఏ రీతీం జెప్టండని సద్భుధి (ఇది ఫూ, ము. పాం 

“పరిమాణము - ఏరీతిక - చెప్పుడు? అనుట సరికాదు... (ప్రశ్ళేమున, "అది 

యేరీతికి “వాడెక్క_డకా'; “నాశెందుకుకాి అని (ద్రుతాంతములుగా వాడు వాడుక 

కనబడదు, కావున “ఏరీతి? చెప్టండు అనుట యొప్పు, 

§ శా. పా “అయ్యద్థాని కరచరణాదుల కాజ (ఇది వూ. ము, పొ 

కరచరణాదులకు _ అనుటచేత, కరములు చరణములే కాక - కంథము; కొను 
గూడా నకికించవల సీన దన్న ట్లు అ అర్థ 'మేర్చడుచున్నదిః ధర్మకా(స్త్రువచనములలో 

గాన్సి (ప్రభువులుబేయు తీవ్రకాసనములలో గాని భావ అంత అవ్యవస్థితము గా ఉం 

డదు. మరియును - ఆపొఠములో “అడవిలో నరికించవల సినిదన్న నియమమున్ను 
లోపించినది. అంతా కథకు విరుదయమే, మూల్నగ్గంథ మిట్లున్న ది, 

“అట్టి దురాళ్కు, (గొనిపోయి నడునేయి ఘోీోఠాటఖవందు గనెలంగా6 జేతులు. 

గాళ్ళు గోయింప్క జనునని ధర్మశాస్త్రములు శోధించి, పలికిన? (పుట. 670) 

'కాబట్టి, శా, పొ, తప్పు, వావిళ్ళవాశేకాక, నూ, ని, వారుసనాడా ఆతేప్పు 

పాఠము"నే (గ్రహీంచినారు. (చూ, ఆజ్ఞ) సరియైన పాఠము తంజ, (ప్రతులలో 
ఊన్న ది. 



విరా సారంగధర చరిత్రము (ఆ. 

-+ రాజు సారంగధరునికి శిక్షవిదించుట + 

ఉ. ఆతజీ వారిమాట విని యట్లనె నిర్షయవృత్తి నమ్మాహీ 

నత తలారులం బిలిచి వేండు నుతుం గొనిపోయి కాళ్లునుం 

చేతులు *నాబ సేయుండని చేముదుటుంగరమి చ్చైణ గోపమే 

చూతురుగాని బిడ్డ డని చూడరుగా ధరణీతలాధిపుల్. Ee 

టీక. కాళ్ళును - చేతులుక్కా ఆజ్ఞ చేయు(డని = నరిక్రిచేయుడేన్సి చేముదు 

టుంరమిచ్చెకా = శతి ముద్దుటుంగరమి చ్చెను, (ఊం రమిచ్చుట. ఆజ్ఞకు ఆనవాలు) 

“ఆజ్ఞచేయు! అను (క్రియ ఛ,ర,లో లేదు, “అజ్ఞచేయుట - To sentence; 

to doom,” (చాణ్యము,) — “నీ ప్రాగల్భ్య గర్వం బడం గింతుం గన్ను లకాజ్ఞ చేసి 

యని పల్కెక” (పరమ, ల్-868.) 

ఆ.వె. పట్టి. నట్టు లాజ్ఞ వెట్టం గట్టడ సేసి, 

సరగ లోని కరిగి, శయ్య 2ికగొర్రిన్ని, 

యినుండు దుఃఖవార్థి మునిం యుండ నల్ల 

యిను(డు నంత వార్టి మునుంగసుచుం జె. ౨2 

టీక,._ఇనుండు. = రాజు, ఇనుండుకా = సూర్యుడును, వార్థిక: మునురిగు 

చుండెకా = అ సమించుచుండెను, 

గీ, ప్రొమినుకు[మానికమ్యుల బరణియెన 

తరణి శరనిధి మునుంగణా సరగం దిగిచి 

వేయం బోల్ వై వసుతతి నారాయణుండు; 
కా కది కృపీటజాతా ప్రీం గాంచ నేమి? అర 

నావలా ననా కాలా పూ గేసిరండనుచు.. 
వూ. ముః నను ముదుటుంగరము? (క్రింద = శ, ర. లోన్సు తంజ, తౌళ| ప్రతులు 

శాలుగింటిలోను ఆజ సేయు(డనిి అను పొఠమున్న ది. పరిస్కు_ ర్హలు 'అజ్ఞబేయు! 

అను . క్రియ "నెరుగక కో సిరండనుచు) అని దిద్దినారు, 

2ళ్చా, పా, శయ్య - నొరిగి (ఇది వూ ము, పూ) 

“శయ్య _ కరిగి? అని తంజ, పా, (ఇదియే జాతీయము.) 

1 శా పొం మానికమ్ములు భార మైన౭దరణి? (ఇది ఫూం ము, పాం 

+9+మానికమ్ముల బరణియైని తంజ, తా, స్పా, 



3.] రాజు సారంగధరునికి శిక్ష విధించుట కిరారి 

టీక, 1 ప్రామి...తరణి.. (పొమినుకు = 'వేదములనెడి - మానిక 

మ్ముల = మాణిశ్యముల (తోనిండిన) = బరణియైన్స తరణి = సూర్యుడు; (నూర్యుడు 

“వేదములకు నిలయము. 'అంశుమాల్నీ త్రయీ తనుఃి అమ - [ప్రా = శ్రేవ్యము లైన 

మినుకు = బంగారు చాకౌములును ౬ మానిక మ్ముల = కెంప్రులును - గల (పా ప్త 

Excellent - (గ్రేష్టమెనది.! (టౌను) తరణి = ఓడ్క అని తాన? శ్రరధిక 

మును(గ గాక = అ స్పమించ గా, (సముదములో మునిగిపోగ్యా అని అర్హాంం నారా 

యణుండు కా విష్ణువు; (మాలిమికాడు = అని అరాం నారాయకి శబ్దమునకు శ 

నీక నివిససానముగా గలవాడని వ్యు, వసుతతిక = కిరణసమూహామును సరగక్ = 

తిగిచి = వెంట నేతీస్తి వెక వేయంబోలుక = బయట (ఒడ్డుమాద) 'వేసియుండవచ్చును, 

[నారాయణుడు 'జేదదారకుడు "కావున శరధిలో మునిగిన (త్రయీతేనువును చెట చేసీ 

యుండవచ్చునని ఊహ. $ వసుతతీక = సముద్రములో - పడిపోయిన = రత్న 

(ప్రొమినుకులను మాణిక్యములుగ ను, తరణిని బరణిగను చెప్పుట సరసము; 

పరిపొటీయును = 

తోంచెంభాచీ మహీధరోత్తుంగ సరణి 

(బాంజదువు మౌనిక మ్ముల బరణి తరణి. (పారి 4.49) 

(వూ టీ... “ప్రామినుకు మానికమ్ములు = వేద శేస్థ మలు (మిక్కిలి కాంతి 
గల రత్నములనియు.)) 

వేదములలో (శ్రేస్ట్రములు; అధనుములు; అని రకములు తేవు, "కావున పై టీక 

'సరికౌదు == 

శ్థీ ఫూ టీ. *వైవసుకతికా = మింది కిరణ సమాహమును (మిందనున్న ధన 
సమూహమును అనియు.) 

మంది కిరణములను = మింది ధనమునుమ్మాత్రమే తీసివేసి తక్కిన కిరణము 

లను _ తేక్కి-నధనమును నీటిపొలు జేసెననుట యుచితముకాదు. 'సంధ్యారాగముతో 

ఫోలిక కావున “వసుతతిక = ధనసమూహమునుి అనుటయు నుచీతేముకౌదు. ధన 

ఫబ్బము సంపద్వాచకము'గాని కేనల రళ్నవాచకముకాద్దు రత్నములు = బంగారు - 

పశువులు - పంట్క మొదలగు 'సమ స్తవస్తుప్రముదాయము ధన మనిపించుకొనునుః 

(“ధన౦ం- Property, wealth, riches, treasure, money, gold, chattels తఈంి 

ఆప్టి) కావున కాంతిని చెప్పునప్పుడు *వసు శబ్దమునకు ధనమని యన చెప్పుట 

యొప్పదు. మరియు ధసమునకు 'కృపీటజాతౌ ప్తి అసంభవము. ఫూ, టీంవార్సు 



వరాల సారంగధర చరితము [6, 

రాశిని ((దేవళేదేఒన లేరశ్తా వసూరల్నే ధనే వసు అమ) మైక్ = ఒద్దుమోద, 

వేసినాడు కొ బోలు (అని మాలిమికాని పరము కాక = అట్టు కానియెడల అది = 

వసుతేత్రి జ కిరణసమూహము, కృపీటజాత క (నీటబుట్టిన) అగ్ని యొక్క ఆ ఫ్రీక్ఐ 

సంబంధమును, కాందెేమి = క లిగియుంటకు కారణమేమి * నీటమునిగి బయటపడుట 

వలే - నీటబుట్రినవానితో డి సంబంధము కలుగుట - అని చమత్మా_రము, (సాయం 
ఛిరి 

సమయమున సూర్యుని లేజము అన్నియందు (ప్రవేశించునని (శ్రుతి (ప్రమాణము. ) కాకక 

అట్టు సమ్ముదమునుండి బయటపడ వేయబడనియెడల, అది = ఆ వసుతతి = రళ్న రాశి 

కృపీట = నీటియందల్సి జాతే = పుట్టుకయొక్క, ఆ ప్టీకొ = (ప్రా ప్తీని (డాజలములో 

జన్మించుటను) శాంచనేమిశీ (రళ్ళ ములు "సముద్రమున పుట్టుట (ప్రసిద్ధము. సమ్ముదము 

రత్నాకరము గదాం 

"వేదముల నెడీి బంగారు గాకౌములు - కెంపులు నింపిన సూర్యుడ నెడి యోడ 

పడమటి సముద్రములో మునిగిపోగా నారాయణుడచెడి నావికుడు సెంటనే ఆనాకౌ 

ములను - శెంపులను జవిరి బయట (సమ్ముద్రపుటొడ్డును "వేసెను కాబోలు! (ఆయెజ్ఞని 

కాంతు లా నాణెముల _ కెంపుల కాంతులే కాబోలు) అట్లు నీటబడుటయే, సూర్య 

కిరణములకు నీటిపుట్టువు (అగ్నితో సంబంధ మేర్చడుటకున్ను రత్నాలు సముద్ర 

జలములలో దొరకుటరును కారణము అని తౌ. 

చ గగనపయోధి దాంటి రవిగంధవ హోత్మభవుండు “శేయియకా 

జగతికుమారియంతికమునకా రభసంబున నిల్చి “వచ్చు సో 

యగమున రామచంద్రుం డని యాయపరాంబుధిలంక( జొచ్చి పె 

ల్లుగం దరికొల్బునగ్ని శిఖలో యన 1 సంధిలె సాంధ్యరాగముల్. 

“కృపీటజాతా పేక = అగ్ని సంబంధమును (జలసమూహ సంబంధమును అనియు)... 

సాయంకాలమున సూర్య తేజము అన్నీ యందు (పవేశించునని (కుతులయందుC జెప్పంబడి 

యున్నది, అన్నారు. మరి 'ఢన సమూహము? నకును - “జల సమాూహమునఠును ల 

సంబంధ మేమో  ఇిప్పక వదలినారు, రత్నపతీమున 'జలజాతి మనగా నీటి 
యందు పుట్టుటి శ పుట్టుక గాని ౨ “జల = నీళ్ల యొక్క) జాతము సా 

హము అనికాదు, న మనుచితము, 

f పొళాం. 6మించెను) 



3] రాజు సారంగధరునికి నీక్ష వధించుట రెరాగి 

టీక, రవి - గంధవహాత్మభవుండు = సూర్యుడనెడి హనుమంతుడు గగన 

పణమాధికొ = అకాశమను సముద్రమును దాటి శేయి = అక్ - జగతి కుమారి అం 

తికమునకొ = ర్యాత్రియనెడి సీత దార, 1 రభసంబునక్ = సంతోవముతో నిల్పి) 
రాను = మనోహరుండైన - చంద్రుడు (అనెడి రానుచందుడ్కు సోయగముసక = 

సొగసుగ్యా వచ్చుక - అని (చెప్పి ఆ - అప రాంబుధిలంకకొ = పడమటి సముద్ర 

నును లంకయందుు చొచ్చి; పెల్లుగకా జాఆతిశయము"గ్సా ఖి దరికొల్చు = రగులుకొ ల్సిన, 

అగ్ని శిఖలో = మంటలో, అనక సాంధ్య రాగముల్ = సంధ్యా కాలపు ఎజ్టని కాంతులు, 

+ సంధిలెకొ = సమకొ చెను. (= కలిగెను 

గీ, లోకములకంట నలమ వేలాక్ళశాంగి 

మిహిరకరరస మూనిన మిన్ను పెంచు 

గదియ సాంధ్యవిభాదీపక లిక యితంగ. 

బడినకాటుక యనం దమఃపటలీ చెసె. లీక 

ఎ సఫూ, టీ_ భభసంబునకా = వేగముగా - నిల్చి” 
“వేగము గా పోవచ్చును; చేళముగా రావచ్చును కాని “వేళముగా నిల్చుటి 

యెలాగండీ? రళసమునకు చేనమనియే కాదు (సంతోషము? అని కూడా అర 

మున్నది, (చూ. శ రం “రభ్గసః. jy, pleasure, delight. 'నననిరభసే 

విభవే సారరదయతు “సుకృతేన - గీతగోవిందమ్ న, ఆప్ట) 

థి వూ, టీ, “దరికొల్పు = "కాల్చిన నటువంటి _ అన్నీ జ్యాలలోి. 

'నూర్యడశే హనుమంతుడు కాల్చిన అన్ని జ్వాలలు] అరెటేఅర్థ చేమో? అగ్ని 

జ్వాలలను కాల్బుట మెట్లో? చేనితోనో? అంతా వింత వ్రాత, దరిక్లట యనగా 

అగ్నిని రగులుకొస జేయుట గాని “కొల్పుటి* కాదు. 

ఊం ఈ లలితాంగి చంద మొక యించుక చూచెదనంచు ధూర్త న్లో 

'పాలుండు 'తాలవృంత మొక భామిని సత్యపిజుంద నుండి ముం 

దాలస లీలమై విసర, నాదట: కొని వీచెం దద్వఫుః 

కీలిత పంచసాయక శిఖిం దరికొల్పుచు నున్న కైవడిక* (సారి 1-109, 
ఫీ “ అందలం జొొన్సియం దనలంబు దరికొొల్సి”. (థొ. ఈవీ, 8-14), 

+ ఫూ. టీ. “సంధిలెన్ = (సంధ్యాకాల sf _క్రిమములు తగులుకొ నెను.” 

“సంధ్యాకాలఫు రక్తిమములు - తగులుకొ నెను) అని తేనుగువారనరు. సంధి 
లుట యనగా సంభవించుట్స (ప్రకరణోచితమయిన యర్లము. _“సంధిలుట. గం 
bappen. occur, to meet.” (జను) 
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స్త సారంగధర చరి[త్రము ఈ, 

టీక. వేలాకృళాంగ = కాలను సే తః లోకములకంటక = లేకులకనుల 

యందు 3 (కంటక = జా త్యేకవచనము,.. జాతీయము. లోకము కా జనము - - *జనవిష్టప 

యార్లోకః' వ ర అలవుకొ = వూయుటక్సు మిహిరకర రసము = సూర్యకిర 

ణఇములనెడి పసరున్కు ఊనిన = పట్టించిన మిన్ను "పెంచు ౫ కదియక్ అకాశమను 

ెంకుకో తేగులునట్టుగ్కా సాంధ్య విభా జ సంధ్యా కాంతియ చెడి, దీపకళిక ఇడయక్షా = 

దీపము వెట్టి గా, పడిన = ఏర్పడిన, కాటుక్క అనకొ = అన్నట్లు, తమఃపటలి = చీక్షట్ల 

గుంప్పు నిజ సెక్ = వ్యాపించెను, 

మ౦చిగందము, వెల్లుల్లి! సము, మొదలగు ల ర వలను "పెంళుకుపట్టించి 

ఆపదో న్ధమునకు సోకునట్లుగా (క్రింద వైపున ఆముదపు దీపము నుంచినరయెడల కొంత 

"కొలమున కొ (దవప పచార్థమంకయు మసిగా మారిపోవును, (ఆమసిలో ఆముదమును 

SEN మ్టించినచో కాటుక్రయగును) అట్లు మసియేర్సడుటకు “కాటుకపడిని దనుట 

టయ. (పకృతమున, ఆకాశము - 'సెంకు; అందు వ్యాపించిన నూర్యకిరణములే 

పలా ము సంధ్యా కాంతి అందు కమర్చిన దీపము, చీకటి = అం బేర్చడిన కాటుక, 

క, చవుదంతి వియన్న దిలో 

సవగాహ మొనర్చి చల్లు నలవమథులొ నా 
దివి *యలచుక్క-లు దోంచల, 

దివియలవారిం గొని యపుడు తెగువం దలారుల్, ౨౭ 

టీక... ఛవుదంతి = ఐరావతీమ్సు (4దైవరమదావళంబు చౌాదంతి యనం). 

ఆం. భౌ, 166.) వియన్నదిలోక = అకాళగంగలో అవగావాము . ఒనర్చి = 

మునిగి చల్లు = సెకెగజల్లిన్స అల, వమధులోచాకొ = తొండపు తుంపురులో అన్న 

ట్లుగ్కా దిని = ఆకాశమునం౦దు = (సప్తమికి (పథము, చూ, (పౌఢ, కారక, 20.) ఆల- 

చుక్కలు ౫ నక త్రములు, తోంచలకొ = ఉదయించగా, దినియలవారికొ - కొని 

దివిటీలవారిని చెంటతీసికొన్యి తలారుల్ “తెగువకొ == సాహసముతో, (అవతలికి 
అన్వయము) 

కోబ్రా జ ఆ నత త్రయలజేకన- (ఆ బొట్టులభేతను - అని స్వారస్యము,? అని ఫూ. టీ 

ఆనక క్రమలచేక ఆకాశము తు తొండపు తుంపురులోయనునటుగా 
తగక్షొ అని ఫూ, టీ. చారు తేల్చి న యరము, అదీ సరికాదు, ఆశాశము నీటి 

బొట్టులనలె నున్నదనుట నట నీటి బొట్టులతో ఫోల్ప దగినవి నక్షత్రములు 
గాని ఆకాశము కాదు, 



3.] రాజు సారంగధరునికి శిక్ష విధించుట 3౮8 

ఆ కాశగంగలో అవగాహనము చేయుచున్న ఐరావతము వెకెగబిమ్మిన నీటి 

బిందువులో అన్నట్లు ఆకాళమున నక్మత్రము లుదయించుచుండ గా = (చీశటిపడిన తవ 

వాక్కే అని భాం) తేలారులు దివిటీల వాండ్రను వెంటగొని. ౬ (పోయి రాళొనురుని 

యిల్లు ముట్టడించిరి = అని అవతలి కన్వ్నయము-) 

వదతి (పకృతి “చతుర్ల ంతేయ.' = గ్గ 

4అబొట్టులబేతను' _ అని స్వారస్యమును చెప్పుట బొత్తిగా తప్పు. ఆకాశ 

మున బొట్టులు" లేచే లేవు, కనుక “ఆబొట్టులభేలను' అనుస్వారస్యము ఫుట్టనే 

. పుట్టదు. అసలు పాఠమే అసాధువు. “చుక్కలు తోచి? అని ఫూ, ము, పొ, 

(దివి యల'రేం జక్క లెనయి అని తంజు, పొ, 

7 కాన్ర్రీగారు తమ నాగానంద నాటకములో “నవ్రదంతికి (ప్రకృతి (“దతుక౦తి? 
ది 

అన్నారు. (చూ, ఫు, 67.) పొరపాటు, ఐరావతము “దళుర్దంతము? గాని “చతు 

గంతీి కాదు. 

(శ్ర) చతుర్గంకము - అ, వుం ఇందునియేను/స్య -చవుదంతి,' (శ, ర్స 

(2) “చతుర్లంతము ~ Double toothed : the name of Indra’s 

elephant. ((బౌనుం 

(8) “చతుర్దంత 8 an epethet of Airavata, the elephant of Iudra’ 

(శ్ర “చవ్రదంతి. చెక్చ. (చతుర్షంత;) వు ని 

(ర్) *చవుదంతి _ (వికృతి) చకుర్ణంకము - డై తో (వైకృతదీవిక, 5 

రామాయణము . సుందర కాందేము.__ 

(రాఘవళ్చమయాదృష్ట శ్చతుర్ణంతం మహాగజక్, 

ఆధూరకం చెంసం౦కాళం చచార'స సవాలజ్మీణ 1” హు, 

“చతుర్ద 0త౦0 జం దివ్య మాసే త్య త్రవిభీనణః 

చతుర్భి సృచి వై సార్ధం వైహాయస మ్ రల (27.83) 

'జవ్వని'కి (ప్రకృతి “ఆయావని? అనుకొనుట యట్టి (ప్రమాదమో చవుదంతికీ 
“చతుర్ధంత్రి (ప్రకృతి అయ్యూండవచ్చుననుకొనుటయు అట్టి (ప్రమాదమే, 



కెరార్లా సారంగధర చరితము [ఆ, 

4 తలారులు సారంగధరుని నడవికి కొనిపోవృట 4 

సీ. రాగిదేరెడుచొకారపునీలి చల్లడం 
బులడంబు చీశట్ల బలముసేయం 

*సోరమాసములపవై వె సోపో గృరసము 

చిందు నొక మొగాల్ స 

న్భృుత్యుదంప్ట్ర ల "మోశునలో వంకే 

కతు లున్నతేభుజా గముల మెజియ, 

నలుకుమానుసులగుండెలు గుభో ల్లన ఘల్లు 

రనుమోశతగుడెలు వేటాడుచుండ, 

అ,వె. * కూంక వెట్టి యూల గొట్టుచు బడిబడిం 
బాబు తెంచి చుట్టు వాబుకొనిరి 

దివ్యరత్న నికర దేదీప ప్యమాన మై 
యతిశయిల్లు రాజసుతుని యిల్లు, 9౮ 

టీక. డంబు = కాంతి జేవుటింపక్ = వెట్డ వారగా; మృత్వుదంస్ల9లనం౦ 

గల్ జు మృత్యు దేవత కోరలోే అన్నట్లు, మీ కున = 'నొప్పవియు _ భయంకరనులు 

నెన్న లోవంకకత్తులు = లోవంపుగల కత్తులు; అలుకోమాను సుల = (తప్పులుబేసి _ 

అందువలన జంకుచుండు జనుల,--గుండెలు, గుభుల్లనక్ = భయమున టోభింపగా, 
ఘల్లురను-[ మోయ గుదెలు = ఘలుభుల్లుమని కద్దించెడి దుడ్డుకబ్బలు పేటాడు 

చుండకా = తాండవించుచుండ గా; కూంక వెట్టి = శేకచేసి ఈలకొట్టుచుకా = 

1 శా ఫొ. కోటుి:_కోరమో'సములోనిరేసము లఘువుగాని అలఘువు 

కాదు, (చూ. క ర్య నూ. ని) 

మ. మేశైని (“మేటి = [శేవ్యము? అని ఫూ, ట్రీ 

వూ. ము, నను తేరిజ్మపతులలోనుగూడా “మో మైని అనియే యున్నది, 

“మోటు Greatness, Grandeur—&దేకము, గొప్పయు,= “సాలము వీట 

మో టగుక! చంద్రాం (ట్రైను) 

8 కీ పంశెపెట్టి యీలవెట్టుచు. 0 

యాత వెట్టి ( యీలనొట్టుచు' అనీ ఫూ. ము, సొ, 'సీంకెబట్టి యీల వట్టుచు 

అని కంజ, తా, pan “ఈలకొట్టు' జాతీయము.) 
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ఈలవేయుచ్చు వచ్చి, డివ్య,,,మానము-ఏ = మేలయినరత్నముల మొ శ్రములబేత 

మిక్కిలి (ప్రశాశించునదియై, అతిశయిల్లు జ రాజసుతునిఇల్లు, చుట్లు చాటుకొనిరి ణు 

ముటడీంచిరి, 
కం 

వ, అప్పు డందుల. గృందుకొను సందడి. గౌందల మంది పరి 

జనంబు లేడ్చుచు లోపలికిం బాణీ యబ్బారి మెజీంగించిన నిప్పు 
ద్ధొకాన చందంబున మిట్టిపడి శీ తట్టునం బడిన పులులవిధంబున 1 

నిట్టట్టువడీ, తరలి పోంసాడక యావద్రావినవానిగతీ నారటించుచు, 

మిన్ను విజిగి పెయిడిన శె వడి జీచ్చవడి, రాకుమారు( జాత గ తంబున, 
QQ యాం 

టీక. 2 (కందుకొను సందడికా = అధికమగుచున్న కలకలధ్వనిజేత, 2 కొం 
దలమంది = కలతనొంద్రి అబ్బారి = ఆయుష ద్రవము, తట్టునంబడిన ఫులుంగు 

విధంబునక' == త క్తరపోయిపడిన పథ్నీవ లె, ఇట్టట్టువడి = తారమా శె ఆరటించుచుక= 

ఆరాటమును పొందుచ్చు 

థ్థి కా పొ. 'తొొటిలంబడిని (ఇది వూ ము, పొ తొట్లిలకా=తొొట్లలో' 

అని వూ, టీ. 

తోట్లు అనగా ఉయ్యాల. పకీయేమి? ఉయ్యాలలో పడుట యేమి + 

ఒకవేళ్ పడినను దానికి అందుగలుగు బాధయేమి? ట్టు (ఓ) నంబడిని అని సరియైన 
లు 

పాఠము, తం, (పతులు మూడింటిలోను నున్నది.-- 
“వెలువడి న "వసం దప్పివడ్డ - ఫులుంగుకైవడి అని నవ. (ఫు, 60.) 

Pr “ఇట్టట్టు తరలి పోంసాడకి 

“ఇటుట్లువడి తరలి పోంసాూడకి అని తంజ, పా, *ఇటటువడు (శ, ర, లో 
రు య శం) 

లేదు.) = t0 be surprized or shocked’ (టౌను) 

1) ఫూ, టీ. “కందుకొను = మోయగుచున్ని Ce కక మ్రైంగుచున్న 
(మ్రైంగుచున్న - సందడి” అర్ధము లేనిమాట. మ్రైలేశే సందడియని పీరు. 

మో్రగుచున్న సందడి అని యొవ్వరును అనరు. గ్రందుకొను = అతిశయించు 
సరియైన కము (చూ క. ర 

(2 వూ, టీ. “కొందలము = భయము 
'శొందలము = శ భమ్యు కలత? అంతేగాని భయము. కాదు... (చూ, 

క, ర; నూం ని)  ‘కొందలము Perturbation, confusion (బౌన్సు. = “సు 
చలతీం బొందె వసుంధరావలయ, నూశాచక్ర మల్లాడెం గొందలమందక (ద్రిద శేందు? 
పట్టనము? (భౌ. విరాట, ఓ172) | 
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మ, జనసీ నాపయి చేనిదోస మిటు లీర్ష్యం దండితోం జెప్పి, యా 

యనకుం గోపము2 లేంచి, త్రుంచు మన నాహా యెట్లు నోరా! నై 
నను బో దా సదసద్వి వేక గుణముకా ధర్మంబు బోకార్చి య 

మ్మానుజాధీశుండు నట్ల సేయం దగునే! 4మందుబ్లదా భూపతుల్, 3 
టీక, వినను = ate నీవు చెప్పితివేపోో తాక = ఆరాజు సక్ 

అసత్ 4 వివేకగుణముకొ = మంచిచెడ్గలను వి చారించుపద్దతి పో కార్చి = నాశముేసి 

అట్టసేయక = నీవుచెప్పిన విధముగ జేయుట్క తగునా? భూపతుల్ళొ మందుల 

oe Sr 

క. ఈలాగున ధర్మము సి 

రూలం బై వోవు కెజబుయగ, మునుపే మెట కే 

బోలే నెల్కి నయో! విధి 

యేలా పో నిచ్చు బ్రాప్తీ యిటు లుండంగన్! రెం 

టీక. ఎటశేకా = (శప్పించుకొన్సి ఎక్కుడీకైనను పోలేనైతిక = పోక 
పోతిని, 

క, శరలిపడి జనని దూజుట, 

ధరణీపతి ననుట, వెజ్టితన్స మిశ నేలా 

పరితాప మొంద నాకుం 

గబకంఠుడె దికు- గాక కలశే యితరుల్? 33 

క, అని Oh డై యా 

ను జేశకుమారు. డనుపమానగభీరుం 

ల. 

డనిమిషగిరిధీరు. డున్నయంతం దలారుల్, త 

టీక... అని = ఆరీతిగా నిశ్స్చయముబే సికొని అనుపమానగఖీమండు = సాటి 
లేని గాంభీర్యముకల వాడు; అన, ..రుడు = కఫంక్రమువేని మునోనారాకారము కల 

వాడ్యు అని. . రుడు = మేరుపర్గకముతో సమానమయిన ధీరతేగల వాడు. 

1ళా,సపా “వెంచి కా పొ. “మతుల్* 
rr. 
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క, రాసుతు. డని *తొడింబడం డెగి 

గాసిని బెట్ట కడియాసం గాచుక మన మో 

మోసాల నున్న సర 

మోసా లగునో యటంచు ముంచినభీతికా. విర్ర 

టీక, తొడిబడక తెగి = తటాలున సౌహసీంచ్చి ఆడియా సక = (ఆలస్యము 
చేసినయెడల ఆపద తప్పు శీమోనన్న వట్టి ఆశతో, మోసాలక = నగరిముంగిటుః 
ఎక్కడ మోసాలు 4ాఅగునో = లేనిపోని నేరము లెక్కుడ వచ్చునో అటంచుళ, 

ముంచినఖీతికా = అతిశయించిన భయముతో, 

క, |క్రిక్షింటీసి నగరిలోనికిం 

జక్కన 1 దురదురన చొచ్చి చనుచో, నేమిం 

చెక్కు "సిమర్చక యుండేడు 

నకొగామరునిం గాంచి వార లతిదుఃఖతు 'లై, 3౫ 

టీక. ఏమికొ = ఏమియును చెక్కు చెమర్పక = భయశోశాదులబేత 
దిటవుళప్పక* (:ఏమికొ' అను “యు లోపరూపము సాధువే.. చూ. బాలః 

శర, పు, 184. .) 

ఊఉ “కానకుం గొంచుబో"యిపుడే గాళ్ళును చేతులు గోయుడంచు లో 

నూనినకిన్య- రాజు ముదుటుంగర మిచ్చెను, మాకు బుద్ది యే? 

మానతి యిండు మో రనిన “నట్ల నె సే సేరయు (డు నొంకనేల రా 

జాన యతి క్ర మింప( దగునా' యని యాద్భృథ చిత్తు డాడీనకొ. ఏ౬ 

టీక... మాకు, బుద్దియేమి =. అజ్ఞయేమి! (“ఏమిబుద్ది? జాతీయము “నాకీ 

యేమిబుద్ది వొప్పుతారు - what would you advise me to do} - బ్రౌను.) 

రాజాన = (రాజు 4- అన) రాజుయొక్క ఆజ్ఞ (“రాజాని _ మొగవాందము; రాజ 

క్రుడ్కు వంటిది _ చూ. ఆం, భౌ, శా. సంధి, 82°.) 

. కపాశాం. “రాసుతుండనుచును దొడిఎడ? 
Foy “మలమలనుచొచ్చి 

1 శో మ... “యిపుడు” (ఇది వొ ము, పాం 6యిఫు జి శంజః పొ, 

సముచితము, 
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ఉ. “వయెడం గోపగించి ధరణీశుండు, గొల్చిన వారి నే నే క్రియం 
జేయు డటన్నం గా దనక చేయవలెం గదశయంచు ష నట్టటు౯ 

రాయిడి చేసి కర్కశ పురజ్ఞన్రుల న్నవమోవానైక శే 
ఖాయుత దేహునికా విజిచీ కట్టి రయో పెడచేతు లంటయ౯, 3౩ 

టీక, రాయిడిబేసీ = ఆటుఇటు లాగిభాథె పెట్టి, కర్కశ వురజ్ఞువులక్షా ష్ 

బిరసెన తాళ్ళతో, నవ, ,.హునిక = మిక్కలి సుకమారయిన కరీరముగలో ఆసారం 

థరుని పెడచేతులు వనిటీచి = చేతులను వెనుకకుతీస్తి అంటయకొ - కట్టిరి, 

క, చిందె నట హారములు దెగి 

కొందెలీముత్య ములు, సెన్నెతు ల్వ్డి విరులు౯ 

జిందెను మును సింగారము 

చిందుచు నున్నా. డటంట సిద్ధము నాల, వ్ర 

టీక. సింగారము Sass సౌందర్య మొలుకుచున్నాడు. 

అనుమాట్క సీదముకా(గకొ = నిజమే అగునట్టుగ్కా అట = ఆసమయమున్స హార 

ములు “తెగి క్రొ)ండజెలిముళ్యములు డా (కొత్తవి శెల్లనివి అయిన ముత్యములు, -బిందెక= 

ఇదీరిపడిపోయెన్సు పెన్నెటుల్ విడి = తలవెండుకలు విరియబడ్సి విరులుకా చిందెను= 

తలకట్టులోని ఫూవులును చెల్లా చెదరుగా పడిపోయెను, 

సింగారము చిందువాడు గనుకనే అతని హోరములలోని ముత్యాలును తలలోని 

భూలును చిందినవని చమత్కారము. 

గీ, ఇటు లారాచపట్షిని బటి చాల 
టె టె టి 

గొట్టు చీయుచు నడురేయిం గొంచు6 బోయి 

ఫీ నజకుద మటంచు నప్పు డానగరికడన 

యుంచి 1వా రింత నంత ౧౫ పుండి రంత. ల 

ఇహ ఇన్నా 
సై వాక్యములు భటులవి. “ధరణీకు జాజ్తాపించినట్టు భ క్యులు బేసితీరవలె 

en య 
దా యనుచు - అభటులు సారం? ధయని రాయిడబేసీ టి... ట్రి ఫ్రా. ము, 

రని పద్యార్గము. కావున “జేయవతెంగద - యన్నక) అను పాఠము సరికాదు. 

నన్కు త౦జ, (ప్రతులు నాలుగింటిలోను “యంచుకొ' అను పొఠమే యున్న ది. 

శ్థీకా. పొ... 'నజకుదువుటంచు,” - తప్పు. 
సే కా పాన రంీనంకేశా నుండిరి” (ఇది.వూ. ము ఫా 



క) తలారులు సారంగధరుని నడవికి కొనిపోవుట బి౯5 

టీక. గొట్టుచేయుచుకొ ఇ బౌధించుచు, కొంచుంబోయి ఆనగరికడన = 

అనగరికి సమీపమున సే (ఒకచోట) ఉంచ్చి వారు ౯= ఆతలారుల్కు ఇం౦కనంతకా = 

ధ్రవతల - అవతేల్క కాపుండిరి = కాపలాయుండిరి. 

గీ, అదురుగడ గాల నవ్విధం 1 బంత చెలిసి 
'బెగడి యేడ్చుచుం చేతులు పీసికికొనుచుం 

జెమ్మరించుచు సో యమ్మ చెల్ల! యెమి 
సేయుదుమె!” యంచు రత్నాంగి చెలులు మిగుల, రోం 

టీక, అవ్విధంబంత = ఆసంగతి అంత్కా అదురుగడగాల్యకౌ _ తెలిసీ ౬ 

అదాటున విని. బెగడి = భయపడి, ఓయమ్మ చెల్ల = అయో 

క, తల ఏడం చాటి తమ గా 

దిలియేలికసానితోం దదీయవిధంబు౯ా 

దెలియ జెప్పిన, హా! యని 

2నిలువుకు నిలువుననె యొరగి నేలం బడిమె౯. రోం 
బటునొోలత నవలల TTT TRUDI, =H DRI LTTTTR TTR LTR PRT RRB దాన్న C5 R TTT Tr TR Tec Per TTT RSTRNT, TTT RITE తనయా నగారా TST TERT CT TTA IRR Re, 

“అంతంత గానున్నా రు” (= అంతనంత-గా నున్నారు) అను పలుకుబడికి లోకమున 

“పట్టీపట్టక = అశ్రద్ధగా నున్నాిరని యర్థము. దూరదూరము-గా _నున్న్హారను. నర్ధమున 
“అంతనంత నున్నా'రనవలెను. 

ఆ. వె, “వచ్చి కొలువుసాచ్చి చెచ్చెలిపిండు నం 

తంత నిలువంబనిచి.* (భా, విరాట. 1-246 

తంజ. (ప్రతులు నాలుగింటిలోను “వ్యా, రింతనంత6 "గాపుండిరి అను పాఠమున్న ది* 

ఆఫాఠము-చితతరము, “ఇంతనంతి అను పలుకుబడి సు ప్రసిధము. 

గీ. *ఏను (బ్రహ్మయు వారియును నింతనంత 

నుండు వారము కార్య ప్రయాగ దీజ్, (హార, 6.40.) 

క, నెజసీ శమ మెల్లయెడం (| a 
క్కిటీసిన మణి పాసినిలిచి రింతేను నంతకా. (విరాట 8-195.) 

1 ఈ పొ బందు. చెలిసిి 

“అందు తెలిసి. అనగా ఎందు దెలిసి ఫూ. ము నను. తంజ, (ప్రతుల 
లోను గూడా “అంత చెలిని అని యున్న ది, 

2 కా, పొ నిలిచిన నిలువుననె. (“నిలువున్నిలువున నె వూ. ము) 

తంజ, (ప్రతులలో - మూడింటిలో “నిలువుకు నిలువుననె అని యున్నది, అది సరి 

యైన జాతీయము. 6,..సౌరగి అని పొశాం, . 
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ee సారంగధర చరిత్రము ఈ, 

టీక... తలవీడకా-పాటీ = కొప్పులు వీడిపోవునట్టుగాషు గె శ్రీ తన గారి 

యేలికసానితోకా = (ప్రియమైన దొరసానితో, నిలువుకు నిలువుననె ఒరగి = స్మి 
చున్నది నిలుచున్నట్టుగా నే విరుగ బడి 

గీ నోరం దడి లేక యప్పు డానీరజాన్నీ 
కంట బుస్హైడు స్ గాం బొరలి 

పొరలి యేడ్చుచునుండ నబ్బోటు “చేల 

క్ట స్టేపడె దమ్ము” యని యె శ్రి కు స్లరింప, ర 

టీక, సలి స్తిపడెదు = ఎందుకు దుఃఖపడెదవు, అన్ని ఎ త్హి= లేవనెల్సి 

కు స్తరింపక- = ఓదార్నణా. 

నటీ రత్నాంగి చిత్రాంగి సందొదము += 

క, *అప్పుడట దెలిసి మదిలో 
ముప్పీరిగొనుపు త్త) మోహామున, సకియలు తళా 
గప్పుకొని వెంట రాయగా 

నప్పావనచరిత మహితలాధిపు కడకున్, రి 
టీక, తకొ - కప్పుకొని = తన్ను చుట్టుకొని, 

మ, జిలుగుంబయ్యెదకొంగు జాజి వెనుకళా జీరాడ, ముత్యాలవే 
రులు వక్షోజతటిం బుటం 'బజగయలాం ద్రోపాడం జన్నుల్, కటి 

సలీపై వేనలి మొగ్గ వాల నడుగుల్ చండింప, 'నేత్రాంబుజం 

బులు గన్నీట వసంతమాడ, నరిగకబూం బోండి ఖేదంబునన్. 

టీక. ముత్యాల పేరులు = ముత్యాలహారముల్పు వమోజతటిక = వచపార్య్వ 
మున్క ఫుటంబెగయంగాక = ఎగిరి పడుచుండగా చన్నుల (త్రోపాడకా = ఒండొంటి 
నొరసీకొనుచుండగా, వేనలి = జడ కటిస్టలిసై = వీకుదుమిద, మొగ్గవాలక్ = 

“మొద్ద వాలిన విధముగా నుండగా అడుగుల వండింప పకా = తడబడగా, “శ శ్రాంబు 

శా పొం అప్పుడు బెలిసియు” (ఇది వూ, ము, పా 

అప్పుడటుదెలిని' అని శేంజ. |ప్రతులపొఠము. అట్టు (బేలిక'కేలు క స్పరించుట 

చేక్స శెలివినొంది,,, ఆమె రాజుకడకు పోయెవని యన్వయము, అప్పుడు శెరిసియు 

పోయి? ననుట కప్పు, 



త్రీ] ర ళ్నాంగి చి తొంగి సంవాదము CT 

జంబులు = కమలములవంటి కన్నులు కన్నీటకొ - వసంతమాడక = కన్నీళ్ళను 

ప్రమృరించుచుండ గా, వూంబోండి = రత్నాంగి, శోదంబునకొ = దుఃఖముతో, 

క, అరుగునెడ నంతిపురమున 

నరవిరిపాన్సుపయి గ్థీ నొరగి యావల ధరణే 
శ్వరుండును నీవల నొకయం 

తరువునం జిత్రాంగి; చెలులు దా, నుండంగన్, ర్మ 

టీక అరవిరి 'పొన్సుపయిక = అరవిచ్చిన వూలపానుపుమోిద; ఒక, అంతరు 

న్రనకొ = మరుగు ప్రదేశమున, 

గీ, అనఘ చారిత్ర యెవ్వ 1 శేమునినం గాని 

గెరలని సుశీల సంపన్న గస్తురాలు 

అక రుణిం జూచి యపుడు నో త్రీ పలిశకెం 

రి దాళనిచ్చునె పుత్ర వాత్సల్య ముదను? రోజ 

టీక, ఏమనినంగాని = (తన్ను గూర్చి యెవ్వరు) ఏమన్న ప్పటికిని, శెరలని= 

కిగేపపడని, సుశీలసంపన్న = ఉ త్రమస్థభౌవసంపదకలది గేస్తురాలు = ఇల్లాలు 
అయిన రత్నాంగ్ని నోశెత్తిపలిశెక = బిగ్గరగా మాట్లాడెను. (నోశెత్సీ పలుకుట 

యిల్లాలికి ఉచితము శాకపోయినను ఆమే పు త్రకోకము భరించలేక కేపో(ద్రేకము 
నడంచుకొనలేక అట్టు మాట్లాడినదని భాం) ప్రుత్రవాత్సల్యము ఎదను = హృదయ 

మున్కు తాళ నిచ్చునె = ఊరవండనిచ్చుచా? 

సీ “మగనికూరిమి గలి జగములో మిక్కిలి 
౧ 

వన్నె కెకినయట్టివారు లేశె? 
యిల భోగభామినుల్ కుల పాలికలకంయు 

మేరగా నడచినవారు లేర? 

ర్ట 'నొజుగి అని శ, ర పా, (చూ. 'అంతరువు) 
స శా. పొ “ఏమన నొకింత గారలని.? (ఇది వూ. ము. పా 

ఏమనినను = ఏమన్నను, అనవలసినవోట ' “ఏనునకొ? అనుట సరికాదు. 
“ఎవ్వరేమనినంగాని అని తేంజ పొ. వావిళ్ళవారి |ప్రతిలోచేకాదు సూ ని. లో 

గూడా శా స్ర్రీగారి తప్పుపాఠరమేయున్నది, (చూ. “గేస్తురాలు; “కెరలు?.) 

య శా: Ga కారిక పుత్ర వాత్సల్య మెచటి.. అర్ధ మేమో? 

1 కాం పొ కుల ఫొమినులకం టి.) 



దీ సారంగధర చరితము [ఆ 

సవతిపట్లను నీను సవరింప "శేపట్ల 
గారాబమునం బెంచువారు లేశ? 

నెనరుతో+ బినతల్లి యని కొవా ళ్ళింటికి 
వచ్చిన దయ జూచువారు లేళ? 

గీ తగునె యకట! బుధనుతో డారగుణవి 
రాజి సన్నార్షవర్తనం 'దేజరిల్లు 

పరమసాధువు సారంగధరునిమోంద 
నొకటికిం బదాటు 2౫ల్సించితో లతాంగి ¥2 

టీక. భోగథొమినుల్ ౫ భోగకాంతల్కు కులపాలికలకంపెక = కుల 

(్రీలకంయెను) మేరశాక = మర్యాదగా. సవతి - పట్టను ౫ సవతి - బిడ్డలను, 
(పట్టి జపాలు _ పట్లు.) న్ పట్టక ద బట్టిన సమయములందును, ఈసు 'సవరింపక = 

ఈర ర్థ్టకహిరిపక, = నెనరుతోకా = (పేమటో;  బుధ,,,విరాజి, బుధ = విద్యాం 

సులేటేత, నుత = కిెనియాడబడిన్క ఉదారగుణ = (పసిద్దగుణముల చేత, నిరొజి జ 

(పకాళించువాడును; సన్మార్ద, , సాధువు. సన్మార్గ (సత్ + మార్గ వర్తనక = 

మంచిమార్లమున వర్తించుటబేత (= మంచి నడవడికలిగి) తేజరిల్లు. = వెలుగొందు 

పరమసాధువ్సు (అయివ) సారంగధరుని మిద ఒకటికి పదాజు (తప్పులు కల్సించితిని. 

(“ఒకటికి పదాజు కల్పించుట) లోకో క్రి, ఒకటి నాధారముశేసికొని పదారు కల్పిం 

చుట యని భా, సొరంయధరుడు, శనయింటికివచ్చుట నాధారముబేసికొని చిత్రాంగి 

తక్కిన కథను కల్బించినదన్న మాట.) 

బుధ = దేవఠలజేశు కొనియాడబడిను ఉఊడారగుణ = దానగుణముబేత్ర 

(చర్మదుడు 'దేవతల క్రమృతము నిచ్చువాడం.- 'ఉదారోదతీ ణేఖ్యా లే డానశాండే 

మహత్యపి?- నొ, ర్స విరాజీ; సన్మార్గ (సతాం నట తాణాం మౌర్షః సన్మార్షక) = 

నతత్రమార్దమున అనగా అకాశమున, వర్తించుట బేత, తేజరిల్లు ప్రశౌశించు, సొరంగ 

భరునిమి (దక = చం దునిమోద, ఒకటికి పదాలు (కళలు, (అన్ని ఆ్ఞాంకరతు) 

2 పొఠాంకల్సించ-నో? 

(వూ. టీ యుధం. ర్తనకా = విద్వాంసులజీ కొనియాడం(బడిన గొప్ప 

గుణములబే (పకాశించెడు మం-చిమార్గ మున నడవడిణెత.' 

మార్షము గుణముల 'ేత ప్రకాశింభుశా! “మార్గమున నడవడి” అంయే వ నా! 

అర్థాంశర సౌభాగ్యము స సలే అంథరింఛినది గదా! 



3] రత్నాంగి చి తాంగి సంవాదము ౩౯౭ 

చ పడుచుందనానం 1 బట్టి నిను6 బట్ట వనంగె నటంచు, లేని యా 

గడములు గొన్ని యంగమునం గానంబడక౯ా సవరించి, యీసనుచేం 

దొడిణయడ6 బోయి ప్రాణవిభుతో నెజీగించి తెగించి వాని నో 

పడంతక యాజ్ఞ సేయు మని పంచిత్కి* వెంతటి శెత్తుకొంటి వే! ఈ౮ 

టీక పటి = నావిడ్లడు, పడుచుందనానక్కొ నినుకొ - పట్టి ఆ బలాలు 

రించి అగడములు = అకృత్యముల్కు.--అంగముక = శరీరమును కొనంబడక్ _ సవ 

రించి = కనబడునట్లు కల్పించుకొని - ఆజ్ఞ సేయుమని = నరికించుమన్సి పంచితీవి == 

అజ్ఞాపించితివి; ఎంతటి శెత్తుకొంటినే = ఎంతటి ఘోర కార్యమునకు ఫూనుకొన్నా వే, 

“ఎంతటి కెత్తుకొంటివి (= ఎంత కెత్తుకొంటివి) జాతీయము, 

వీ “ దయయింత లేక యొంతకు చెత్తుకొంటి ర 

కుట మిమ్మం గన్న దిగాక తలి.” (శుక. 4-42.) 

చ, పొలంతుక లెస్స యున్న నొకపూంటయు జూడగ జాలవీవు, మా 

యల కొడిగట్టి, తెంతటి*ిగయాళివె! బేరజవుకావిచారముల్ 

దెలియనివానిపై 6 గలవి లేనివి *1చాల ఘటించి తం డి బి 

డల శడ సేయం జూచి తకటా! * మతి సీకిది యెంత దోసమే. రగా 

టీక. లెస్సయున్నకా = మేము సుఖముగా ఉంటే _ చేరజపుకొ విచార 

నులు = కుల్సితప్రు తలపులు, 

1% పూ. “వచ్చి! 

2 పాళాం ఎంతకు 'నెత్తుకొంటివే? 

3 శా పొ. ఎంతటి గయాళివి,' 

+ పాఠాం,ల “కొన్ని గడించి.) 

4 చొ పా = “మధి, 



చ2౯ారా సారంగధర చరి [తము [అ, 

చ, కజకుందనంబుతోడ. 1గసుణందని యాత్చం దలంపవై తి, వి 

లెజంగు వినం గలుకు,- మనదే +మగవారిమునంబు? వెన్యాముం 

దజలను బిక్లం చాప మమతం గని పెంచినదాన దైనా 

ముజుంగదు? గొడ్డురాలి కిల నెకండిమోవాము లెంచి చూడంగన్, 

టీక. meen = పరుషవృత్తితో (= కనికరము లేనిడాన వై) 

కసుందు కా పసిబిడ్డడు, అని - తలంప వెతివి, ఇట్టి శెజంగువినకొ = ఇటువంటి 

కథలువింపే మగవారిమనంబు - కలుక్కూ_మనదేశీ = నొచ్చదా? (మనసు నొచ్చి 

విరిగితే ముగవాశంళటి శిమ్లైనను చేయింతురుగచా 1) 

¥ కా పొ కసుగందని? (ఈసుగందు = లే(శబిడ్డ” అని ఫూ, ట్రీ 

లేంఠచిడ్డ - అను నర్గమున “క్షసుంందు? సౌరవిందుకము. దండకము. “కావ్య 

కావంచు నేడ్చుల్? దలిర్బం గసుంగం౦దదై? (పారి, 8-88) నేదంవారు ద్వి, సారంగ, 

లో కూడా “కడుపున బుట్టిన క సుగందు నిట్లు (ప్ర. 112) అని నిరనుస్వారముగా'ే 

మ్యదించినారు పొరపాటు, అరసున్న లేని *కసుగందు (క్రియ “కసుగందు (కందు? 

కందు) = మిక్కి..లివాడు” (శే. ర) 

శ్యాన్ర్రీగార శసుగందు = అను [క్రియలోని $కసు ను “కసురు అనుకొని 

ఆముక్త (ఫు, ఉప లో - శసుగందని మేనులకొ.. కసుగందని = కసురుందనము 

(శేశదనము) ఇడన్సి మేనులకా = చేహములతో) ఆని అర్థము (వోసీనారు.. కళ్లసు 

గందు అను (క్రియలో 'కసు? అను పదమొకటి సం సలిల దానికి లో 

(కసురుందనముి అని యర్థము చెపుటయుు పొరపాటు, (కసుఇందులో కను 

(వసివాడుిలో వసి”; “పిట్టపిడుగు” లో “పిట్ట “బట్టబయలు? లో “బట్టి ఉన్నట్లు 

భావించి అపదములకు అర్థకల్బనము వేయుట తప్పు, 

స ౯. పొ “పగవారిమనంబు?.- తక్కిన (ప్రతులలోను ఇదే పొఠమున్న ద 

కౌని పగవారిమనంబ్సు కలుక్కు. మనుటకు కారణమేమి! అనుగాక, పగవానిమనసు 

కలుక్కుమన్నను తళుక్కుమన్నను దానివలన కలుగు ఉప్మదవమేమి! ఇంటిలోని 

“మగవారి మనస్సు కలుక్కూు_ముంకేనే యిబ్బంది. కావున “వుగి అని “నేను సవరించి 

గాను 



3] రళ్నాంగి చితౌంగి సంవాదము క్రిగాలా 

క గ్ధీపీనత ల్రీవి పెనుపంగ నో 
వీనత ల్లీవి, గాన వచ్చి కీలిచిన నయ! 

కనికరము లేక వానిం 

గని కరము నిరాపనింద గట్టం దగునే? గం 

హ్ పీనతల్లివి = వీన్నమ్మవు, “పెనుపంగనోపీన - తల్లివి = పోషింపజాలిన 

ఫ్రూజ్యురొలవు, (ఇక్కడ తల్లి) పూజ్యవాచకము - మాతృవా-చకము కాదు.) 

కోన = కాబట్టి వచ్చి, పీలిచినక = పిలిస్తే వానికొ - కని = వానిని చూచి, 

(మోహించి కనికరములేక = దయలేక్క కరము = నిరాపనింద = వట్టి హై. 

నింద కట్టందగు నే! 

చ కటికినునంబుతో విటుల గల్లలు చెప్పిన నాతం డైన దాం 

"గటకట 1 యట్లివాం డవును 7 గాం డని శెండును నిశ్చయింపశే 

యటువల నాజ్ల వెట్టు మునెనే తరళాశీ, కుమారు డంచు న 

కటికములేక! యాం జెవులె కన్నులు రాజులకుం దలంపయగకా 

టీక. కటికిమనంబుతోక = కఠినమైన మనస్సుతో,--అక్కటికము=దయ్య 
రాజులకు _ ఇెవులె కన్నులు = రాజులు 'చెఫ్పుడుమాటలనుబట్టి పోన్చవాశేశాని 

స్వయముగా విచారించి తెలి సికొనువారు కారు, 

ఉ "ఏసడిసన్న మానిసివె? యేమి యెజుంగవ్రు * పారుప ట్రయో 

గ్థీ శా. పొ “పినతల్టని?, ..నోపీన తల్లని ('తేల్లని = తల్లి + అని వూ టీ) 

ఫ్రా ము, నను శు (పతులలోను, “నిళాపనింది అను "పదము (క్రింద శర, 

క్స్ త్తి గాల లోను గూడా *వినతల్లివి,  ,నోవీనతల్లివి అను చక్కని పొఠమున్నది, కావున 

తల్లి + అని = తేల్లని” ఉచ్బారణకటుపాఠము సరి కాదు. 

1 శా, పొ, 'యిటి” గ్రయటి తంజ, పాం 6ఉయటి వాంయయవునునాదన కూరక 
ర రం రం 

44౪? సాశాం, 

1 శా. పొం (వఏసడిసన్నమానిసినొ (బట్టీ యింగికజ్ఞురాలవో'అని ఫూ. టీ 
వూ. టీ, సరియెనది కాదు. (చూ, ౨-౨౬౩ క్రింద; “మానిసివొకింతి అని 

ఫూ, ము పొల మౌనిసిటె యింతి త్రంజ, పొ, 

2 శా ప్రా 'పొజుపట్టి వే (= =పరుగులాడు చున్న shoes ప్రా ట్రీ 

“ఎట్టి యింగితేజ్ఞు శాలవో ణు పరుగులాడుచున్న నిసువవు' అంటీ సమన్వయ 



సత్ సారంగధర చరితము [౪ 

వేసర శెన్ని నేరిచితివే ముటుమాయలసీలికాన, * నా 

మూసినము త్తెమై * మెలగు ముద్దు. గుమారునిమింద నెట్టుగాం 

చేసితి వింత మచ్చరము చెల్లు నకే మజి యాండుదానిక్షి౯ ?” ౫3 

టీక. ఏసడిసన్నమానిసీ'వె ఇ ఎంతటి ఉ క్రమరాలవె? పారు _ పట్టు = 

స్ట్రసుఖములు = ఏమి యొటుంగ్గన్ర - (ఇది యె త్తిపొడుప్ప మటుమాయల ఏ = 

హరా నాలిముచ్బా మూసీనము త్రెమె ణా ఏపాపము'"నెరగనిచా టై “మెలంగు - 

నా ముద్దుకుమారుని మోదక, ఇంతే ఇంకటివ్యవహారము, ఎట్టుగాక కా ప్రరీత్రిగ్యా 

చేసీతివి? 

క, అని *యామెయాడుమాటలు 

విని తాళ లేక్క బిగువు వెలయయ, నపుడా 

వనితాముణి యి ట్లనియెల్ 

జనితామర్గ మున జూపు జంశనం జూప, ౫ 

టీక. బిగువు చెలయయగకొ = తనపంతము. "సెగ్దెనన్న దీమసమునను రా 
తనవాడై యాశ్నాడన్న గర్వమునన్సు కలిగిన బిగువు (ప్రకటితముకాగ్యా ఆ వనితా 

మణి = చ్మితాంగ్సి జనిత అనుర్భ మునక" = ఊదేకించిన కోపముబేత చూపు, జంశెన 

చూపక = బెదరింపును తెలుప, ఇట్లనియెను. 

సెట్లో! భావమేమో? నాకు తెలియలేదు. “పాలుపట్టియో అని ఫూ. ము, పా; 

“పాజుపట్టయో' అని మద, తో, పాల 

“పొరుపశ్రురుగు' జాతీయము... “దూరదృష్టిగననరు దొట్టినదనుకన్వు పారుపశై 

రుగరు పడినదనుకి. "వేమన (చూ, (బౌణ్య. “తొట్టుట)). 

3 శా పొం “యో - మూసీన ముుల్తేమె - వెలుంగు! (“వెలుగు అని 

పూ, ము, ప 

“వెలుగు? లే అరసున్న లేకుండుట తప్పని శా న్ర్రగారు అరసున్న "పెట్టినారు 

అంతేగాని మానిన ము శ్తెసేమి? "వెలుంగుట యేమి? అది యోచఛించినవారు కారు. 

"వెలుగమిని తెలుపు సందర్భమున నే “మూసిన ముత్తెము - పాసీన పగడము అని 

లోకమున వాడుక, కావున శా. పొ, తప్పు, “నా - మోసిన +... మెలంగు అని 

సరియైన పొఠము. తంజ్క (ప్రతులలో ఉన్నది. 
క శా, పొం “ఎటుూగాం చేసీతి వింత మచరము? వెలునటే...దానికికి 

క ళా పా తానాఢిని (“ఇది వూ. ము, పొ) “యామెయాడిని తంజ, పొ 



3.] రత్నాంగి చి తొంగి సంవాదము రం౧ 

చ, *జలరుహన్నేత న న్నిపుడు సారెకు దూటుచుం గరి నిక్కు-చుకా 

విలుగుచు విజ్ఞపీ(గుచును నిక్కము గాయగను నాత౭డేమియుకొ 

దెలియండు సాదుబిడ్డ( డని నేతుపుమాటలం బేలనాడి, గా 

దిలిసుతు చేంతం bi దిద్దెద వెంతటి నంగనాచివే! ౫౫ 
టీక, శేరి చెల రేగి = సాదులిడ్డ డన జ నుంచి పిల్లవాడన్సి _ గాదలిసుతు 

జేంత్రకో = నీముద్దులబిడ్డడు జేసిన జేష్టయందు, చక్మ్ళోంటుల “డిద్దైదవు డా తప్పులేదని 
తీర్పులు క్రీశ్చిదవే,.- ఎంతటి నంగనోది"వే = ఎంతటి మాయలాడి చే, 

(నంగనాచి ఈపదము అతి చమత్కారము కలది (మాయలమారి అనునరము 

నన్కు అమాయికు రాలు అను సా న్యవవ్భాతమై యున్నది, (చార) 

(a) “లజ్లించి బుజ్జవంబునం బొదరిండ్ల కు దార్సి కాంతులం గవయు నంగనాచు 

లగు నం%నల యంింబుల పసి (మను. య. సంగ, , నలా పౌఢలెయుండిన్ని 

బయటికి యేమిేరని వాండ్ధవ లెనుం జేటువంటి యలయొకి అని జూ, “టీక, 

(0) TP ల నంగవ(స్త్రృములబాగగు _ ముంగురులను గని యంత 

రంగమునను - ఆశించక్క తన్పీ | బ్రతికీపోవ తరమా! రామ!” (త్యా, క్రీ, ౧౧) 

(అసి సింగారములకుప్ప చెలియ నీకొడుకు - గ నవ్యరెజనుటు? 

(కూ. తి. సారంగ ఫు, శకి) ఇక్కడ నంగనాచి = ఏమియు నెరుగనివాడు. 

ఉ (వేదులు పల్కిన న్నదర వేయం జూశెద, విందు నంత యం 
'బేదలు శేరు నీను కడు6 సదా ల్పచరించి యూర శే 

+ వాదులు చేసి బేల చెలునాళీ యవు గా దనువారు లే రయకు? 
సాదువీసాళి నీదుతనుజాతు(డ్కు వాం డలవీన్న పాపంటే? Ae 

(పతులహిఠము, (బౌన్సు “సౌగిల బెట్టుట - TO fall prostrate = దండ పణామము 
వేసుటి అన్నాడు (శ. ర. లో, 'సౌగిలపడు; సాగిలెెట్టు అను(క్రియలు _ శెండును 
లేవు 

2 పాశా౦ంం 'నిక్కుయముగా నతంజేమి దోసముకా,) 

1 సాళాం,._-*వేదురు బట్టి [“వాదుకువశ్చె బేల.) ఈపాఠము తంజ, (పతులు 

నాలుగింటిలోనున్న ది. “వాదనచేసెజేలి అని సూ, ని, పొఠము, (చూ, అంచేద+) 

అసాధువు, వాదనమనగా - వాద్య పుమోో9ళశ్రాని వాగ్వివాదము"కాదు 

"“వాదనము = వీణా దిచతుర్విభవాద్య ధ్వని” (శే, ర 

“వాదనము == Sound, Sounding, beating. వీణాదిథ్యని - వాయించ 

దమన (భాను 
“వాదనను = Sounding - Instrumental music,” (ఆప్టి ) 

ధ్] 



రోం౨ సారంగధర చరిత్రము [౪. 

టీక, వేదులు = అడానవుడిమాటలుు ((వెగటుమాటలు? అని శః ర అదర 

(చేయయగక్లొ = 'బెదరగొట్టుటకు అంబేదలు = నోరుచచ్చినవారు. "పెద్దతీ కాల్ 

పచరించి = డంచాలు (పకటించి, వాదులు చేసెడేల = వాగ్యాదములు "పెంచెద 

వెందుకు? సాదుసీసాళి = సాదుపలువ (= కానరాని కొంకె) 

ఉ. ఎంతకు * లేన జాలు డనియే పచరించెద, వింతె కాక నా 

ఇంతకు చేరి నీకొడుకు చేనినచేతం దలంప వెత స 

కాంత, నిజం'బె * యవ్వరును గాశికి( బోయినసుద్దులే పతి 

స్టింతురు గాని యానడుమంేసినదోసము అెంచశే కదా, ఇం 

టీక. ఎంతకులేవు = ఎంతేశైనను కలవు (=ఎంత పని చేయుట కైనను సమర్థ 
రాలే అని భా - (నీకొడుకు) బాలుండనియ్సే పచరించెదన్ర = (పకటించెదవ్ర 
ఇంతేకాక = ఇంతేక్రాన్సి - జేసిన = చేత = బేసీన (దుష్ట) చేస్త తలంప వైతివి, 
నిజంబె = నిజమే (-ఇదిలోకములో ఉన్న లతీణ మే,) ఎవ్వరును = ఎవరుగాన్సి 
కాళి, ,, సుద్దులే = కాళికిపోయివచ్చుట యను ఘన కార్యము నే (ప్రతిస్టింతురుడా గట్టిగా 
చెప్పుదురు. శాన్వి ఆన, ..దోసములు -- ఎంచలేకదా = చెప్పరుగదా! 

6ఎంతకులేవు' జాతీయము. *ఎంతకులేంయు నారదమునీందుండు (పొ8ి,1.00.) 

ఉ నల రీ వితాదిసంతు లివి యెవ్వరు మెత్తురు? నోరిలోపలకా 
(బే లిడినప్పుడుం గజవ నేరండు నీసుతుం డడపాప గాం 
జే లలితాంగి, నీ వనక 1యే రశ నందుర? యాయె బాను) ఛా 
ల్బాలును (వేళ్ళసందులను జాజెడువారలు లేర బవ్యరుక, ౫౮ 

కా పాం శతు (రంజు కలు మాడంటిలోణు శశ గడ్ 
యున్నది, అదియే యుచితపాఠమని నాకు తోచినది 

కి క్యా పటా “యేరికీని, 4 ప్ర కాశింతురు? (ఇది వూ, ము, పా 
అర్థ మేమో! (వూ. టీ, లేదు.) “యెన్వరును ౪4, ప్రతిష్టింతురు? తంజు, తౌ,సాొ, 

శా ఫా గీ 'బజాజీజంకులివి! (= 'అంకులాడి జగడములు? - అన్ని 
వూ, టీ 

(ప్రాచీనము[ దణమునను, “బబాటణి" అను పదము క్రింద శ, ర, లోను, ఈపాఠమే 
యున్నది. కాన్కి తంజ, తాళ, (ప్రతులు నాలుగింటిలోను మదరాసు తాళ పతిలోను 
“నితొదిసంతు? లను పొఠమున్న ది, అది యుచితతరమని నాకు తోచినది, 

పాళాం,... f“యేనిశనందుే', 



3.] రత్నాంగి రాజుతో ముజపెట్టుకొనుట రంత 

టీక, వితాదిసంతులు = పనికిమాలిన (ప్రసంగములు, నోరి... నేరండు = 

నోట్లో చేలు వెట్టి లే కొరుకలేడు, (అని లోకో క్తి) అంత బొత్తిగా “చ్పేరనివాడ్డు అని 

భావము. అడ్జేపాప = పసిబిడ్డ... (శ్రేళ్ళ,.. వారలు = (జాతీయము) పనికిమాలిన 

వాండ్లు, ఇట - ఎవ్యరుక లేరు, 

క, సూను డని చాల నెంజలి 

( యానెదుగా *తల్లి దోస్త మన కిటు బలిమికా 

బభోనిక పట్టి పెనంయగిన 

నాని మతీ యేమి సేయ వలయుం జెపుమూ? గొ 
టీక," సి౦జిలి _ ఆనెదుగా = మనోవ్య భనొందుచున్నావుగదడా, (ఈమె 

నాకు తల్లి (అంటుట) దోసము - అనక 

వ, అని పలీకినచిత్రాంగిపలుకులు చెవులకు ములుకులఖీపో లి ని 

గీలొగానిన నచ్చిలుకలకొలికి యులికిపడి యాచెంత నున్న మహీకాం 
తుని 4గని యా ర్హరవంబున నిట్టనియె. ౬ం 

టీక. ములకులపోల్కి_ని = బొణములవ లె కీల-నకొ = ((గుచ్చుకొనగా) 

అ ర్హరవంబునకా = దీనధ్వనితో = ఏడ్చుచు. 

మ్య రత్నాంగి రాజుతో మొటపెట్టుకొనుట t—— 

గచ, “జెనంగినం బోవ నీక పసిబిడ్డండు వాం డంట! యమ్మా వెల్ల! "కా 

దన దను నంట వచ్చెనంట! తక్కి-నమాట లిం కేల చూచియు౯ొ 

+ సాశాంం-- 'యానెదవే నీవు దోసననకిటు?; “యాచెదచే "నేను దోసమన 

నంట.) 

థీ శా. పా, 'పోలికం గీల్మాన” 4 గని యిట్లనియె,” 

గ్థీ ఈ పద్యము శాస్ర పతిలోను _ వూ, ము, ననుగూడా “మఠకరి అను (౬౨) 
పద్యమునకు పీమ్మట నున్నది, త౦ంజ, (ప్రతులు మూడింటిలో(ససూడా ఆ పద్యమునకు 

ముందే యున్నది, ముందుండుటయే యుచితమని సంభాషణ సందర్భమునలన 
శెలియుచున్న ది, 



రోం సారంగధర చరితము [6 

1 వినియు నెజుంగ మయ్య యివి వింతలు; చెప్పెడివారు చెప్పీ నఖ 

వినియెడువారి కైనను వివేకము దా వలదా యొకింతయుక, ౬౧ 

క్ష, ఇవి వింతలు ౯ ఇవి చాల కొ త్తకభలు మేము = చూచియుకా 

వినియు నెటుంగము. ఇిప్పెదు,.,,.వలడ్యా (ఇది లోకో క్తి 

క, మతేకరిమాటలు చెవి నిడి 
గతకల్చషుం బుణ్య చరితు( గారణజన్ను౯ 

సుతు దునుమం దగునె? ముద్దుల 

రతనమ్ము నయో! యి బే దొరతనము నృపా? వ 

టీక. మతకరి = మాయలాడియైన - చిత్రాంగియొక్క మాటలు, ఛెవినిడ్ 

కారణజన్ముక = ఏదోయొక కారణముఖేత నవతరించిన మహాష్టురుషుడును - ముద్దుల 

రతనమ్ముళ౯ = రత్నమఘువంటివాడును, అయినసుతుక, తునుముందగు "నె నృపా ఇరీ 

యే దొరతనమ్ము = ఇేమి (పభుత్వమయ్యా! 

మతొలుతక౯ా రాజులుభేగకామినులయందుక మోహితుల్ గారొ?యిం 

ఫొలయకా వారి కపారమైనధనమిరో? యందుశే, మిట్టు పు 
త్తు)ల దండింపంగ నిచ్చు వారి విన మెందున్ ) నేడు చి తాంగి మం 

దులు సీకుం దల శక. నాం బరవశాతు ల్ గారె కామాతురుల్? 

టీక, ఇట్లు, దండింప౫క్ = (భోగ కామినులకు) పుత్రుల నిచ్చు వారిక్, 

వినము. చిత్రాంగి (పెట్టిన మందులు, నీక తలకెక్కినవి.. 

మందులు పెట్టి వళపరుచుకొనుట లోకమున కలదని (ప్రతీతి, వళ్యవిద్య అరువది 

నాలుగు కళ లలో కొకటి, కృష్ణుడు తనరు వకవ ర్రియగుటకు సత్యభామ (ద్రౌపదిని 

మంత్రాపుధముల నడిగినట్లు భారతమున కథయునుకల లదు, (చూ. ఆరణ్య. 5-291; ; 292) 

గ్ల “అత్ర వాకట్టు మంత్రంబులడి ౫ నొకే 

విభుని జోకొట్టు మందులు చేండె నొక్రతి. (కుక, 3-122) 

స కా. పొంవినియు న ce DE ,యొకింతయుక 
(ఇవి మేను వినియెరుగ'మునుటయ్సు (వింతలు చెస్పెడినారు చెస్పినను విను 

వారికైనను ని'వేకనువలదా? అనుటయు సరికాదు... “చెప్పేవారు "చెప్పినా వినేవారి 

కైనా వివేక మువర్ధా? అనియే లోకో క్త 

చ, “అన విని 'హవిభండు నగి యోౌనిది, జప్పెడువారు చెప్పినకా 
వినియెడుచారి కించుక వివేకములేదె? శుక్మాగగణ్య.? (విక్ర 7-81) 



_] రత్నాంగి రాజుతో ముజపెట్టుకొనుట రంగ 

ఉ, అకట చూడం జాల కటు లాకుటిలాలక మాయ వన్ని దు 

ర్వాకు లు బెల్ప “వాని 1 కిటువంటి గుణంబులి చేనెజుంగనా? 

యెక్క-డి థీ మాట పొిమ్మనక యీ వది నికర ము చేని, బిడ్డ 1న 

య్యొుకూని * చేయడు చంపల నయా! దయమాలి తెగింపంజెల్లునే? 

టీక, కుటిలాలక = వంకరలయిన ముంగురులుకల - చితాంగి (అలకలు కటి 

లములనుటబేత దాని బుద్ధియు క్రటిల మేనని = సూచన), బిడ్డను - అయ్యిక్క-నికొ = 

ఆ ఒక్క కొడుకును, 

క. ధరణీపతు లే యొకటియు. 
బరికింపక యిట్లు లదయభావమున 1 వధిం 

తురనేగద “రాజ్యా సే 

నరకం ధ్రువ మినిరీ తొంటినయమార్తవిదుల్. a 

టీక... ధరజీపతులు - ఏయొకటియుకా పరికింపకజఇలర మేమియు విచారింపక్ర 
ఇట్టులుాఇడిగ్ఫో యో విధముగానే అదయభానమునకొ = కటికి మనసుతో, వధియిం 

కుకు = చంపుదుకు - అనేగదా, నయమార్లవిదుల్ = నీతిశాస్త్రము "నేరిగినవారు 

రాజ్యాన్తే సరకం్యధ్రువమ్ = రాజ్యాంతేమునందు నరకము తేప్పదు అనిరి, 

చ “చలమునం *జెప్పుమాటలు నిజంబని, (ఇ కానక క న్న పట్టి, ని 

ర్భలు, వధియించె నెంతదయమాలినవాంి డని లోకులాడ శే? 
బోయ నానాలానాయాారానాలాాద నాడాను నాయని ాటరలాంకాడాడానాలా. మజాకా జాడు నదా లాలా పాటా రాట లలాలకో. 

+ పాశాం... కటువంటి? శ్రీ “సుద్ది! Y నిన్నొక్కనిి * ౮నేడయాదయు 

నయోి (ఈ పొఠమున “నేడు అయోదయుకా  కుభోదయము కలవానిని అని 

యర్లము.) 
థి 

+ శా పొ (భటియింతురె? యాయుటె!) (ఇది వూ, ము, పా 

నరకమునకు హేతువు (వధియించుటి గాన్కి ఇతరకార్యములను “పరికింపక - 
ఘటియించుట కాదు. భఘటియింతుళి! యను (ప్రశ్నతో 'యాయగదె? అను ఆశ్చర్య 
మున కన్వయనును కోదురదు, కాబట్టి కా, పొ, సరియైనది కోదు. “వధియింతు 

రనే కోడి అను పాఠము తంజ, (ప్రతులు మూడింటిలోను ఊన్నది. 

ఖు పొశాం. *జంతమాట' లె 

(ఇ) కా. పొ, “నిజంబన్సి కానక కన్న పట్టి? 

“కొగ్లక్ర ఎ కన్న పట్టి” అను విభాగము నీరసము, _“కానకకసన్న = పట్టి? అనుట 
సరసము, “శానక్షక్షన్న? జాతీయము, ఆ 



రోం౬ సారంగధర చరిత్రము (ఈ 

వలపున త్రీ లబుద్ధి వినువా రొక 4 గడ లేరినట్టివా 

రలు గలరా! వివేకము (5) తెజంగిటు లయ్యై ని బేల వల్లభా?౬౬ 

టీక. కానక కన్న పట్టిక = లేక లేక కలిగిన కొడుకును కడ త్వ్యఫట్టి 

వారలు = బాగుపడినవార్కు వల్లభా = నాథా, వివేకము తెజంగు - ఇటులయ్యెన్ష- 

ఇదేల = నీ తెలివియంతయు తుదకిట్లు పరిణమించిన దేమి! 

బుడి అపత్య్కారణమని నీతివాక్యము.__ 

స స్సుఖాయైవు గురుబుద్ది ర్వి శేవత 9 

భరి ర్వినాశాయ్య ప్రీబుద్ధిః (ప్రశ యాంవహా,9 

ఉ. ఇచ్చక "మాడునట్టి వెలయింతుల నెందఅనే గడించుకో 

వచ్చు, గుమారు(  డట్టిగుణవంతు(డు గల్లం 'జెటుంగ6 జెప్పీతి౯; 

మచ్చర మేల? యింక్ నయినకొ విడిపింప. గదయ్య”యంచు లో, 

హాచ్చిన నెంజిలి నృగువ యొమ్ములు చిల్లులువోవ నాడ్నక్, ౬. 

టీక... ఎమ్ములు చిల్లులువోవక్ కా మాటలునాటుకొని ఎముకలుగూడా 

తూట్లు పడునట్లు = తీవ్రముగా, 

(క) ఇప్పు దే నశనంబు గానక కానకకన్న యిక్కన్యక (మనుః ల్-తితీఎ 

“కానకకన్న యిక్కన్యక = లేక లేక కనుకొన్న యీచిన్న దాన్ని (జూ, ట్రే 

(2) “కానకకన్న 'సంతానంబు కావున, 

కానకకన్న సంతానమయ్యొు.” (రామాభ్య్య, లి=-12.) 

(8) “అని శిశువుం గనుంగొనుచ్చు నన్నయిబేమిర! యేమి తప్పురా! 

కనుంగొనకుండ మావలన, కానక్తకానక గొడ్డువీంి "కాం 

చీన తనయుండ వీవు,౫ (పరమ.2-174,) 

(ఓ) “కానక శానక కన్న కుమారుల గాన రేయనుచు న క్కానలోపలను,” 

(బొ. శం, సారంగా ప్ర ప్ర. 112) 

(b) కా. పొం “కరంబిటులయ్మ్యె,? (ఇది ఫూ, ము, ప్రొ “తెజంగు త్రంజః 

పా, ఉఊచితేతరముం 

1 కా పాం (మాడనిట్టి (ఇది ఫూ, ము, పా “మాడుసట్టి తేంజ, పొ, 

ST డీట్లి' (ఇది ఫూ, ము. పొ) ఢట్టి' తంజ, పా, 

క శా, ఫాం 6ఠరాదె (ఇది ఫూ మః పాం “గదయ్యి తంజ పొ, 



3] రత్నాంగి రాజుతో ముజపెట్టుకొనుట రోం 

గ్, మదిని ద్వేషంబు కోపంబు మల్లడిగొన 

నిలువ కట రాగ మతఠనికన్నుల వనించెం 

గటుమరల. జేరె నపు డనుకంపమహిము, 

చనునె దుర్జనసంగతి సాధువులకు? ౬రో 

క,టామదిని ణా మనస్సునందు, దేహంబు = విరోధభావము, కోపం 

మల్లడిగొనక = ెనగోనగా (= అతిశయింపగా), రాగము ఆ (భా ర్యాప్రుతులమాది) 

mes (వెబ్దదనము, అని, why అట నిలునక = ఆ మనసులో నుండక, 

అతని = రాజుయొక్క కన్నులకృొ వసించెను = చ్రేశిను అనుకంప = re 

లనుగూర్చిన) శనికరముయొక్క, _ (కంపించుటయొక్క, అని, ఆరు త వశము = 

అతిశయము కటు మరలకా = చెక్కిళీ మోది భౌగములయందు, జేరెను, (“హనువు 

శటుమరయంచనయగా నొప్పు) ఆం. భె 2-143.) సాధువులకుక = మంచివారికి, 

దుర్గనసంగలతీ జ వస్తలతోి పొత్తు, చనునె = తగునా! 

1 రాజు, భొర్యాప్పుతులమో ది యనురాగమును వదలి ఊ్వేవమును వహీంచ్కి కన్ను 

లెజ్డ జేసీ చూచెననియు, కనికరమునుమానిి కో”ధమునుష్రాన్సి కటములదర కఠినముగా 

భాషించెననియు తౌత్సర్యము, 

ఉ, ఏనటు వేయటం బోవం గని * యిందులకుకా బెళు కావగింజయం 

తెనను లేక, చేయ నగునా తగునా యన, * కింత సేసెనే! 

3వానికిగా వహించుకొని వచ్చితివా యతివా? కులోద్వస 0 

డౌ *నంట! బుద్ధి దా నెటు డంద మెశియంద మె యిట్టి చందముల్? 
జామ జానా దత టయటలాకతాజనాంలా! 

Y ఫూ: టీ._*బ్వేవకోపములు దుష్టములనియు, రాగానుక౦పలు. సాధువు 

లనియ్చు చ్వేషము రాగ్గమును తటీమెననియ్సు కోపము కనికరమును తజీసుననియు 
భా 

దుష్టులు తఠుమువరకును వారకి ' ' నంటుకొని పడియుండు సాధువు లవివేళులు. 

న గ. జ్వేషకోప ములతోడీ త తగదని (గ్రహించి తమంతటతా'మీ వెలు 

పలికి వచ్చినవి గాని తరముటజేత రాలేదు, శావున వూ, టీ. భావము సరియెనది 
మ 

"కోదు, 

కే పాశా 'యిందళ్గుకం యళుకు 2 శింతసేలాంగా? 3 వాన్సికిని 
4 (నవ) 



 ళీం౮ సారంగధర చరిత్రము ఈ. 

టీక. బెళుకు = జంకు వహించుకొని = వెనవేసికొని (జాతీయో క్రి 

కులోద్వహుండు = కులమునుదరించు వాడు ఎలు(;6ండంద మె = ఎరుగని వాడందామా! 

ఇట్టి చందముల్ జా ఇటువంటీవ ర్రనలు, అందమె = తగినచేనా | 

చ, అది మటువూయలాండి యని యంటివిగాా యొకనాండు రానివాం 

డదురుగడం దదీయనిలయంబున శేటికి వచ్చె? నైన నిం 
ఫొదవిన 1 ప్రెమ నేనచట నుండంగ వచ్చెనె వాయ సోవ ని 

మ్మీదడియు, నిజాంఛుకంబు ఫీతగు తాటకు. గారణ మేమి? దెల్బుమా, 

టీక, నిజాంశుకము = ఆకేనివన్ర్రమ్కు తగులాటకుక = ఆచోటచిక్కుటవ, 

క, జనపతి యా లని బిడ్డని 

యను(గుంజుట్ట మని చూడ నగునే యెందు౯ 

దునియలుగ నాడి నెట్టక 

నెనరున మజి సేయరానినేరము సేయక 2౧ 

చ, అనియొకయించు కై నం దనకాస్పద మో కతండాడజూచి, మా 

నిని యిటు గూడ నానిపయి! నేకద చేరమి మోవం జేవితో 

జనవర, నికకమా నవును *సభ్యయు నీవ్రీియురాల్కె వాండె దు 

రను(డు 'వెదుళ్లపందిరియు రొజులమాటలు క చిక్క నాయగదా, ౭౨ 

టీ ఆస్సదమోయక్ట on సందీయ్యక్ష్య నీ పియురాలె, సభ్య యుకా = 

యోగ్యు రాలున్నూ నాండె = నాకుమారుడె దుర్భనుడు. పినవును (ఎంత చక్కగా 

(గ్రహించితివయ్యా! అనిదెప్పుట.) వెదుళ్ళ పందిరియయ్కా - రాజులనూటలు . చిక్కన - 
శెటదొ (ఇది లోకో క్షి) వెదుళ్ళపందిరి సందులేక చిక్కగా నుండుననియు రాజుల 

మాటలు వివాదమున కెడమోయక' బిగింపు కలిగియుండుననియు, భె. 

f శా. పా. షసేమబే నచటి - శ్రి పొఠాం-- 'గలుతొటకు, 

1 కా, పొ “నేరము యూరకయోపంజేసితో.) (ఇది వూ, ము, పా) 

అసాధువు, 

2 పాళభాం,- 6సబ్బిణి) ఈపాఠర్సు తంజ, (ప్రతులు నొ ల్రింటిలో నున్నది 

నాక స కాలేదు, 

8 కా పొం శనిక్కమొ యదా. (ఇది ఫూ, ము, సాం 

“వదుళ్ళపందిర్రి _  రాజులమాటలు - నిక్కవకోనుగదా' అంటే అర్ధమే మో 

ఫూ, టీ, క ర్షలు చిలవీయలేదు, చిక్కునొగదాోఅని తంజ, [పతులు మూ డీంటిప, 



ఈ] రత్నాంగి రాజుతో క ముజపెట్టుకొనుట రరగొ 

చ, అడవుల శేంగ్ యాకలము లైన భుజించెద మయ్య, దీమసం 
+బెడలల దూర దేశముల "శేనియుం భోయదమయ్య కోడలుం 

గొడుకును నేను, రాచసిరికూటము లప్పుజె వచ్చె మాకు? జ్యూ 

సేల్విడువుం డనంగదయ్య శీ నవవిభమమోవాన కోములాంగుని౯ 

టీక. దీమసంబు - ఎడల(౫౯ొ = మాకుగల గౌరవనుంతయు నశళింపగ్యా-ా 

రాచనీరికాటములు = రాజ్యలకీ తోడి సంబంధములు, మాకు - అపుడే వచ్చెక = 

మాకు యిప్పటి కే ముట్టినవి. చాలును, (ఇది వెక్ళసపుమాట్స నవ, .గునిక. నూతన 

ములయిన శృంశార వీలాసములచేత , ననోహరమును, సుకుమారమును నయిన శరీరము 

గల్క కుమారుని విడువుండు - అనంగదయ్య జా విడిచిసెట్టండిరా జ అనవయ్య, 

గీ. అని యపుడు నిల్చ్పరానిమోహంబుకతనం 
దనదు ప్రాణోశ్వరుని పదదయముమోా౭ ద 

వేగ తా నడ్లపడి యెన వేండుకొనెద 

గాక యని చేర జనుదెంచు "కదలెతింగి, ౭ర 
టీక. చేర జనుదెంచుు కదలు డా (ప్రయత్నము, 

శా, *“నామో6 దానసుమోా మజేమి యనిన, న్మాజాడంగా వచ్చిన 
వామాశ్నీ, యతిఘూర పాతకునిం గావం జెల్లునా వాసి? నీ 

'వేమే జెప్పిన విందుం గాని, విన నే నీమాట పో ఫొము గ నెల 
మోామో టించుక లేకయెత కఠ నాతు శ్రల్ రాజు లూహింప(గకా. 

టీక. నామింద శఆన _ నామాద జట్టు మోమోట = మొగ మోటమి, 

1 పాఠాం.,_ 'బెడలకమారు ₹ “విడువ్రమనంగదయ్యి శ్థీ *విభ్రమకోమల 
మోహ నాంగునికి; “కోమల పల్ల వాంగునిక్.) 

శా పొ, కడణరయెతిణి (ఇది వూ. ము, పొ 

తంజ, తాళ ప్రతులు మూడింటిలో 'కదశెలీంగి? అని యున్నది. శదలుో 
తప్పనుకొని సంస్క ర్తలెవరో ఫూ, ము, ననే కడకి అని సవరించినారు. సవరింప 
నకుర లేదు, 'కదలుి అన్నను 'కడకి (=యక్నము దే, (చూ. స్థ ర “కదలుి 
అనగా కదలిక = కదలుటకు చే నుయత్న ము. 

భ్ ఆర 

Fre “పండు చేర్యాసికదలు చూపకయ మున్న (కాళీ, .శిరిఓ£.) 
5్2 



సారంగధర చరి, తము (6 

గీ. అనిన గజయాన 1 పతియాన నతిభయాన 
క్ర క్రీయానల దహ్యామాన కృమగతి 

యాన గజగజ వడశి శయాన తత్స 

యాననను గని తాల్మీ నయాన నపుడు, న 

క్ష అనినకొ = అత డట్టనగా, గజయాన = అరత్నాంగ్సి పతియానక్ = 

భర్హ"పెట్టిన యొట్టుచేత, ఆతిభ్ధయానక క్రియా = మిక్కిలి భయంకరమైన పు కదండః 

(క్రియ య"నెడ్సు అనల = అగ్ని చేత, దవహ్యామాన। క్రమ తి = దహింపబడుచున్న విధము, 

ఆనక తన్నలముకొన గా = గజగజవడంక్రి శయానాపండుకొనియున్న తత్ (ప్రయ 4 

ఆననము = ఆభ ర్థయొక్క_ ముఖమును కోని, _తాల్మికా = ఓర్పుతోను నయానక్ = 

వినయముత్రోనుు (అవ, అన్వ) 

క, మనసు నిలుప( జాలక కడు 

పున బుట్టినదోసమునకు6 బొగులుచు వేండం 
జనుదేర "నాన వెట్టితి, 

పని లే ది వానిన్రా(తఫల మిటు లుండెన్, ౭22 

| కా పాం “పతియాన కతి భయాన్స కష క్రియానల ధాయాానయ క్రమగతి.! 
(ఇదీ ఫూ, ము, పొం ఇందుకు ఫూ, టీ. ఇట్టున్న డి 

పతియానకుక = భర్హయొక్క_ (భ ర్త పెట్టిన) యొట్టునకు అతిభయానక్ర = 

మిక్కిలి ఘేరనుయిన -_ [క్రియా = పు త్మ దండన కర్మయ చెడు అ (క్రియా = అభిచాకిక 

కర్మయొక్క - ధాయ్యా = | ప్రజ్ఞలనబుక్కు_యొక్రు. - నయ్మకను = నీతి - (ప్రాఫీ 

యొక్క - గతి = విధము - అనక = తాంకలా - చె రులపొణమును హరించుటనె 

శావించు నాఖిచారికహోమాన్నిని ధాయ్యయను బుక్కు... ఎట్లు (పజ్వరిల్లం జేయునో 

ఆవిధముగా ర త్నాంగయొక్క పుత్ర దండన దుఃఖమును టనియాన మం౦టలుమండి౦శె 
నని భః 

“ప్ప త్రదండన కర్మ య'నెడు - అఫిచారికి ర్మయొళృ - (పజ్యలన బుక్కు 

యొక్క. = నీతిస్టా ప్రియొక్క = విధము - తౌకలాి అను అర్థ క్రమము బోలా 

దురవగాసాముగాను - హశాదాకృష్ణ ముగాను, ఉండుటచేతేను, “దహ్యామాని అను 
సుఖమెన పొఠము మద తాళ -(ప్రకులలో లభించుట చేతను “నేనా పాఠమునే 

(గ్రహించినాను, 

17, 'బా,ఆనం బెట్టితి 

ఈ పాఠము (ప్రకారము (ఆనకొ = అనునట్లు - సెట్టితివి? అనియేగాని “ఒట్టు 
సెట్టీతివి అను అర్థ మేర్నడదు, “ఒటుపిటు? - అను అరమున 'ఆన నెట్లు - ఆనపెటుి 

బట అట థి రు టు 



ది రత్నాంగి రాజుతో మొజపెట్టకోనుట ళం 

టీక,-కడుపన(బుట్టిన దోసమునకుకొ = నాకు కుమారుడుగా పుట్టిన కారః 

మున, (ఆట్టి యు క్రముడు నావంటి నిర్భాగ్యు రాలి కడుపున పుట్టుట దోషమయినది - 

అని రాజును తౌక నాడుట,) పొగులుచుకా = దుఃఖించుచ్చు. వేండక చనుబేరక 

అన వెట్టితి = దూకే రావలదనీ ఒట్టు పెట్టితివి ఇంక (చింతింపవలసిన) పనిలేదు. 

క. అని వాల ఖన్ను రాలై 

మనమున *దెర వేయం బు త్తమమ తాంబుధి; ని 

ల్పీనచోట నిలువ సె (పక 

వనితామణి నగరు వెడలి వచ్చుచు నంత ౭8౮ 

టీక... భిన్ను రల = భేదమును పొందినద్రై మనమునకా 1 పుత్తినుమతా. 
బుధీ = ప్రత్ర పేనయను సముద్రము, "తెరవేయకా = ఉఊప్పొంగగా, నిల్చినచోట 

నిలువక _ సెయపక = సహీంపక, 

అనవొడుచు - అనపొడుచు అనయిడు? అనియేశాని ఆనను'బెట్టు - ఆనం బెట్టు = 
ఆనం బెట్టు; ఆనంబొడుచు;ు ఆననిడు - ఇ త్యాదిరూపములులే వు... *అన వెట్టితి? అనియే 

తంజ, పొ, 

(1 “ఆన _ పొడుచుట గం lay a ban or protest, 50 as to check 

proceedings,” (బౌను.) 

(2) “పొడుచు = (ఆన) చెట్టు. ఓ..దొంగలానవొడిచినం గోకల్ విడుతుె, 

కొ, ర ఆ” (శః రు 

మ B,నూ, ని ళో 6వెంగలానంబొడిచిని అని ముద్రిత మైనది. (సమాదము" 

(8) “అంగజుం డానవెటి కదియంగుటి వాసెననంగ.” (మను, 2-82. : GE ) 
(ఓ “గగన స్థల భ్రమద్ద్రనాచంద సూర్యుల? 

బో నీకోమంచు బిటానపెటి.౫ (ప్రబోధ, 888.) 
(a) లు 

(5) “నిలువక టుపోవుచు న్నా 

రలి కుంతల చెలటుల నేల యానపొడివెచే.” (ఈ పః 5-89.) 

1 పాశా 'బెజవయును).. *'వెరచేదిి' 

వూ టీ. ఫు _ర్రమమతాంబుధి = సుతుని (వ) ై పేమయను సముద్రము, 
మనమునకొ తెరచేయకా = ఏమియుం దోంపకుండునటు మనస్సున్లం ౫ప్పం(ా?.. 

| య 

సమ్ముద్ర మొక. తెర (గుడ్డ) ను. కప్పీనదనుట ఉచితముగా నాకు తోపలేదు, 
సముద్రమునకు - అనుపుంగియై యుండు “తెరి అల యగునుగాని *తెరగుడి కాదు, 



క సారంగధర చరిత్రము [6 

ఆ, వె, ఫెామలార రండు నాముద్దుతనయుండు 

వేడి? వేడి? యనుచు వేడి వేడి, 

వేడి వేడినీరు వెడందకాటుకకంటి 

కొలుకులండ మాటి కొలుకుచుండ, రా 

టీక, నాముద్దుకనయుండు, వేండి- జేండి = ఏడి? ఏడి? అనుచు (వేండీ 
ఏండి. చూ, (ప్రౌఢ, శబ్ద, వ్ ౮) వేండివేండి = ప్రారించ్చి (ఫార్టించి, "వేండి బేండినీరు = 
వెచ్చ వెచ్చని కన్నీరు వెడంద = వికొలములయిన్క కాటన్ కంటి కొలుక్ల _ 

అండకొ = కాటుకబే అలంకృతీము లైన కనుకొలుకులకడనుండ్సి మాటిక్రికా = తేషత్వే 
రున్కు ఒలుకుచుండకా = కారుచుండగా, 

చే(డి కన్నీరు = దుఃఖాశువులు. ఆనంచాశు) వులు శీతలములు; దుఃఖ్లా శు 
వులు ఊప్టములు.. 

“ఆనందజ శ(ోకజ మృశ్రుచాస్స 
స్థయో రశీతం శిశిరో బిభేద, 

సంగాసరయ్య్యర్థల ముష్ట్ర తప పం 

హీమ్మాది నివ్యరద ఇవోవతీర్గః, 9 (రఘు, మేరి) 

గాూశేముంద చతళతు వాయదా చమ నా న 
సారస్య మేమి? మమత యను అంబుధి ఉప్పొాంగుటబేత నే మనస్సు జ అల్లకల్లోల మై 

ఆ యిల్లాలు నిలిచినచోట నిలువజాలక పోయినది... అనుట యు క్తి యు కము, 
తెర = అల్క అనుటకు. 

(1) “అలయనంగం చెర యనంగను వీచిపరంగును” (ఆం. భా, 1-164.) 
(2) “తెరలెత్తి స _ప్పసాగరములుం బొరలం౫ 

వరుణుండు గొండిలి పకిఢవింప” ౬ (6. హరి 

(8) “కెప్పు వెంగంబు నట్టు చనుగొండలు (దోయప్క లతౌాంగిపోలెం జె 

ల్ఫుప్పతిలకొ సుధారస పయోనిధి సెందెరయబుట్లు నిందిరక,౫ 

(మను = ర్-60.) 

(ఉ) “అని రగూపకళలు చూపు 

గొనియాడలం 'బేరటాండ్రు గొందటు “తెరవం 
చిన జూచె నతీవ నర్జును6 

డను రాగాంబుధి కటోన నట తెరయె శ్రక్రా” (విజయ - 219.) 

(ఈపద్యమునకు కాత్ర్రీ గారు (ప్రకటించిన టేకలాశ కాలా (పమాదములున్న వి) 



3] రత్నాంగి రాజుతో మొఅపెట్టుకొనుట ౪౧౩ 

చ, వల దని మోర లై న "వెక్షవాల్ దెలుపం గదరయ్య; యాలిమూా 

టలు విని యన్లుయబట్టి నకోటా! "తెగటార్తురెే! యంచు నామె ౩ 

ద్దలం గని పు ల్ర్రమోవామున దైన్యపడెం గడు) “దాజుమొత్త లత 

నలమొగసాలకు 2నొ అ యం టన్నది నిక, ముగా6గ నయ్యడ౯. 

క్ష ఒకవాల్ కా ఒక పర్యాయము. “ముగుడుకొడితే మొగసాలకుమొరి 

అని సౌమెక (ప్రకృత మున మూడే = కొట్టుటయు, (= తిరస్కరించుటయు) మొగ 

సాల "పెద్దలకే మొర పెట్టుటయు, (ప్రవృత్తే రేమణుట వి శేపషము,-- 

మః శ్రొలలోం ద్ధోయంగ రాశమూంశ లయి పితు ల్నిండి యు స న్నమ్ముల 

కలు తన్నుంగని స్ పెనవై ఇన పడుచుం గన్నీ ళృ్ళతో "వెంట రా 
ప యా మ 

1 కా పొ “ఒకపాల్” (ఇది గుజిలీ, పా 

'ఛెప్పవల సీనది సమము గా చెప్పక “ఒక్కుపాలుి మాత్ర మే చెప్పి యేమి (పయో 

జనము? 'ఒకవాల్” అని తంజ, పొ. 

“వాలు = పర్యాయము అని ళ, ర లో లేదుగాని లోకవ్యవహారమున నున్న ది* 

ట్, uss ఒకచాలు మెదీగినది.. “అక్కడి కొకవాలు పోయి రావలెను.” 

ఇరువాలు దున్ని నచేను,.- ఇత్యాది. (బౌనుదొర *“ఇరువాలుదున్నుట అంపే అడ్డము 

దిగటముగా  శెండుసౌళ్గు దున్నుట అంటారు” అని లోకవ్యవహారమును చూపి 

ఛెప్పినాడు. 
కాబట్టి “ఒకపాల్ * అనుటతప్వు; 'ఒక్టవాల్ ? అనుట ఒప్పు, 

ఓలా, పొం మొర 

గుజిలీపు స్తకములో +మొరి లఘుశేఫముతో నున్నది. చానినిబటి “బేదం 
రు 

వారును, వారినినమ్మి “వావిళ్ల వారును) వారి వెంటనే తుదకు “కొండపల్లి? వారున్ను 

లభఘుశేఫముగా"నే ముదించినారు. ఇద పొరపాటు. 
థి న 

(2) జలు పెట్టుట “వంట "సుణజయుట. + ఆదిగా, (వాస్యముల మో6ద 

బండిరా లాప్వుచుండు,౫ (అప్పకవీయము, 2-197) 

(b) “ముజయు మొజ మొజలాడుట మొలక నెలితి 

ముజసుటయును బండిరాలు సము దతూణ,” 

సర్వ అః స్తా సం, 8.116. 

2 పొళలాం “వెలపెలి ఈ పాఠము తంజ, (ప్రతుల నాల్టింటిలో నున్నది. 

“వెన యని అనురూపము శ. "వ్యా. తత్స 65. (ప్రకారము తప్పయినను లోకవ్యవ 

హారము రూఢి కెక్కి. యున్న ది. 
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జెలిక సెల్ మును గల్ల మార్షము బయల్సేయంగ రత్నాంగి గా 
దిలిగా రాబు6 గుమార్ం డున్న క డ శే తెంచె౯, ని తాంతవ్యథ౯,౮౧ 

టీకా మునుకట్దక = ముందుగా, ని తాంతవ్యథక = విస్తారమెన దుఃఖముతో, 

సీ సుకుం డట్టివాయ గాం డతివమాటల శేమి? 

యని తాళం డాయె రా జనెడినారు, 

నెవ్షరిమన మెవ్వం డెజుంగు నన్నెము పున్నె 

మును 'ేవుండె మెబుంగు ననెడివారు, 

2 విభుండు ధర్మాధర్శ విధము కానక చేసె 

హా! యెంత యన్యాయ మనెడివారు, 

స్వామి! యయో పగవారికి నిటువంటి 

యాపద రావల ద నెడువారుం 

గీ గపట మెజులనవు, గోలవుం గదర యన్న, 

మెట్టు వచ్చెర నీకు నేం డిట్టిపాటు 
అత సారంగధర a) అసం 

లపుడు * కన్నీరు గలవారు నయిరి పురిని, ౮౨ 

టీక, తాళ ౧డాయక్షో వా! నిదానించక పోయెను, 

వీ ఉపకారమే కాని యపకార + మెపుం ద 

లంచం డయో యంతమంచఛచివాండు, 

మనసు చూత మటంచుం దను నే మనిన న 

గాని కోప మొకింత లేనివాడు, 

2 శా, పొ, మును గల్లు మార్షము' (ఇదీ ఫూ. ము, పా అసాధువుః 

“మును గల్లి త౦ంజ, పొ, “మును కలుగక = ముందుగా) అనుటకు, 

క, “మునుకలు గంగానదిలో 

నొనరించుటకన్న భొగ్యమున్న దె యనుచుక 
మును కలుగంగా దిగి (విజయ, 1-120» 

f పాశాం.- “మెప్ఫుడ్కు దలంపండయో యెంత ధర్మపరు(శు.? 



ర్త రత్నాంగి కుమారునిజూచి దుఃఖంచుట రోం 

మదిలోన నెవరి కెయ్యది యిస్థ్ర మది యట్లు 

ఖః యలరించును చితజ్ఞుం డెనవా(డు, 

భువి. గలడా యిక బుపిడు పెరిగాడు 

వారిలో మణి యిటునంటి నాయడు, 

ఆ,వె. పరమసాధు వనుచుం బలుమాటు సారంగ 

ధరునిగుణము లెల్ల దలంచి తలంచి, 

పౌరజనము లెల్ల బసిబిడ్ల్డలాదిగా 

వగచి క సీపడనివారు లేరు. ౮తె 

క. రత్నా౦గి కుమారునిజూచి దుఃఖించుట :. 

గ్, జిత్తులకు6 'జెంకి యగు నింద జిత్తుచేత 

నర్ యురగపాశ బద్దుం డై 'యలయునట్టి 

రాముతో డన మిగుల న 

చెంచిన కుమారు గాంచి సెం పెంచి కనలి, రూ 

టీక, ఎా-బిక్తులకుక్పా యెంకి నివ స వానర ఉఊరగపాశ బద్గుండె = నాగపాశ 

ములజేత కట్టబడి, . అలయునట్లి = చాధపడుచున్న స రాముతోడక్ొ = రామునకు 
జకయోయే ట్లున్న వాడును, తొన్సు మిగుల్క గారాముతోడకొ = (సేనతో, "2 

వినవాడున్సు అయిన - కుమారుకొ కాంచి = చూచి "సెంపెంచి = ఆతని జ 

చా తతను తలచికొని; కనలి = కోపించి (అవతలికి అన్వయము) 
నీ 

ఫ్య ₹* పొ (అట్ల) -*నలరించు.) (ఇది వూ. ము, పా 

'ఆట్టకా? అని (ద్రుతాంతముబేయుట తప్పు. అట్లు అ = అట్క అటుళ ఎ = 
ఢి భరి a ల 

అశ; కళేలుగాని (ద్రుత పక్చతికము లు కొను. “ఎ. ఏ_ ఆ, అను నవధారణార్రకంబులు 

క్షశ్థలు. (బా, సంజూ, 18. వ్యాఖ్య) “అట యలరించు.' “అమెయలరించు” అనియే 
షః య య 

+ వూ. కీ _ “రాముతోడు అనక జా లమ్మణుడో అనునటుగాలి 

రాముని వదలి లత్మ్ణుని చెప్పుటలో సారస్యయమేమి! ఫూ. ము, నన్సు తేంజః 
(వార ప్రతులలో కొన్నింటను “రాముడోయని అను పౌఠమే యున్నది, “నలి 
నిందజితుండు నాగపాళముల - బలిమి గట్టిన రామభ్ళద్రుని పగిడి” (నవ, పుట. 70.) 

అనియే మాలముకూడా, కాబట్టి ఫూ, టీ, సరియెనది కాదు, 



రది౬ సారంగధర చరిత్రము [6 
ఇంద జిత్తుతోడి యుదమున రామలమ్మ్ణులు నాగపాళములబే బద్ధులెనారని 

శామాయణకథ, (కర &ర్ సర్గ. 8-9.) 

మ, అపు డమ్మానిని ముంత శే సీసితివె చి తాంగీ' యటంచుకా జొకా 
రపులోబ్టమ్ముల న న్మ్గకుంతల తటీ రాకా నిశాకాలళ 

శ్యుపేమాస్యంబటు మోందికొంచు సుతుపై మై నుద్చాస్పమయెవ్రాలెనం 
దుపకంఠ తతి బద్ధ తర్భక '*లిలివ్ష దిక్త ఢేను క్రియ రీ 
టీకా Se 4 అగకుకలకటీ = ముంగురుల (ప్రదేశమెడు, రాశా 

నిశా కౌల ౫ ఫూర్జిమారా త్రికి, (శశిచ ఉపను) శశ్యుపమ = చర్మదునివంటి దైన, 

ఆస్యంబు = "మొగ మును (ముంగురులతావు ల (అనగా తలకట్టు నిశాకాలమువలె నలు 

పనియు, ముఖము ఫూర్జిమాచంద్రునివలె 'లేజస్వంతమనియు, భా చొకారపుశేల్ 
దమ్ములక్ = సుకుమారములును పద్మములవంటివియు.నైన హా స్పములతోో మోది 
కొంచుకా = బాదుకొనుచు, వ ఉప్పాంగుచున్న కన్నీరు కలదై, 
ఉప, క్రీయకా, = ఉఊపకంధక్షీత్రి = మోప ప్రదేశమున, Sr డా కట్టి చేయబడిన, 

తర్గక = దూడను, లిలిక్షై = శన గ Se, ఉద్రిక్త = ఎసేగిన,భేను 
(క్రీయకొ = ఆన్రవశ్తె సుతుచ్చైక్ = క్రమారునిమోద (వాలెకా = పడెను, 

ఏ శా, పా... “ఆస్యంబుని (ఇది ఫూ, ము, పొ 'అస్యంబునక కా ముం 

బుని అన్ని వూ. టీ 

ఆమె మోదుకొన్నది మొగము నేగాని మొగమునందు కాదు. *చెొంగంబటు! 
అన్సీ తంజ, పొ. “ముందలయును మొగంబును మోదుకొనుచు” అని మూలము 
(నవ. ఫు, 71) 

2 శా. పొ “ఉదృమదిక్తి (“సమీ పభూమియందు కట్టంబడిన దూడను 
చూడంగోర్కిశేత శేసిన యావువలె.) అని ఫ్రా టీ 

చిదృద్' యనగా దర్శ'నేచ్చ ఇ చూడవలయుననెడి కోరిక. చూడకా 
కోర్కి? అని వ్య స్తముగా చెప్పుట సరికాదు, 

దూడ సమిపమయున'వే క ట్రివేయ బడి యున్నందున ఆవుకు కనబడు చు నేయుండంను, 
కనబడుచున్న వస్తువునందు “దిద్భట్? కలుగు ననుట సరికాదు. '*లిలిమో దిక్త అని 
తంజ, పా. లిలిక యనగా “నాక వ లెననుకోర్మి. యల. = నాట 
కందనంత దూరముసనున్న దనియు, అందువల్ల :లిలిషీ? కలిగినదనియు, చెప్పుట 'సమంజ 
సము, కావున :దిదృడ్ పాఠము అఫాధువు, “లిలిమ్ష దిక్త అన్న తంజ, పొ సాధువు, 



8] రత్నాంగి కుమారునిజూచి దుఃఖంచుట రో౧౭ 

(ధేను క్రీయి. (క్రియ భంగ్కి భౌత్కీ మొదలగు కొన్ని పదములు సంస్కృతే 

మున ఇవారకములు కాకపోయినను లెనుగున ఇవార్థమున వహ నాకనా లై 

క్యాచిత్యంముగా కనబడుచున్న వి. 

(ఇ) “నాకవాసులు నీవ వహ్ని దనర్చు కేతుతతి క్రియకా? (భాగం 8-168) 

(b) “అమరుతొడవుల వృజ్రాంకు లంచపిండు 

కరణి హరినీలములం 'బేర్చుకాంతి యళుల 

పగిది మాణిక్యరుచి పద్మభంగి మెజయ.” (భౌ, ఫీమ్మః 1.96) 

(0) “చంద పరివ న్ని రుద్ధ నీరరువాముకుళ భాతి.” (పొండు, 1-206.) 

ఏమయినను, ఈ ప్రయోగములనుచూచి, “రామ క్రియ” నీ తాళంగి “మద్భాతి' 

(= నావలె) ఇత్యాది రచనలు చేయుట సరికాదు, 

ఉ. రంగ దపార మోహ జలరాశి మునింగి రహిం దొరంగి ర 

త్నాంగి యొకింత సేపటికి హా! సుకుమార, కుమార్క నేడు చి 

త్రాంగికి నప్పగించుకొబుకా * నవమాసముబుళా * భరించి స 

డ్యంగని నిన్ను ౮హారిమి గడలొగాన { గోమున నెత్తి పెంచుటల్! 

టీక, రంగత్ = (ప్రకాశించుచున్న ట్రియు, అపార = అవళలిదరిలేనిదియు 

నెను మోహజల రాళిక =పుత్ర మోహమను సము[ద్రములో- మునింగి, రహీకె తొరంగి= 

సొంఫుబేడ్సి..--నవమాసములుకాభరించి = తొమ్మిదినెలలునుమోస్కి కూరిమి = (పేమ 

కడలా్క్కానక్ = తరంగితముకాగా = అ్థలింపశా, గోమునజ = గారాబముతో, 

సీ బహుభూవషణధురీణ చాహువల్లరులకా 
కజకుమువ్పీర్మి తాళ్ళ విజిచికట్లు? 

మృగమనుద (శ్రిగంధ మిలితచేహామునకా 

గాటంపుం రీ పెంథూళి కప్పడములు? 

తేంస రాజిత పదాబ్దములకా 

యీడుపుతొటుపాబల్లిదములు? 

1, శా, పొ, 6*నవమానములుకా (నవమాసములుక ఫూము, తంజ, పాం 

2 పాశా. “ధించి 1 “తమ్ముని, 

§ కా పొల గంధూళి (ఇది వూ, ము, పొం) “పెందూళి? తంజ, సా, 

ధరి 



ళోగిరా సారంగధర చరిత్రము [౪ 

జాతి చంపక దామ ఏతశేశములకా 

యట్లిట్టు జీఠరాడు నచ్చికములు* 

గ్ నెండకన్ను ను వానకన్నెజులకున్న 

పుట్టుభోగికి నయ్యెంబో యిట్టి వెతలు) 

కడుపు దరికొనదా (నిన్ను గన్నయపు జె? 

యన్న 'మెటు తౌరుఠా నను గన్నతండి ! ౮౭ 

టీక. బహు, ,,రులకా = అనేకాభరణములను ధ8ించినవియు = లేదీ 7లవలె 

సుకుమారములును - అయిన చేతులక్కా కుకు. కట్లు = ముప్పిరిత్రో "పేనిన బిరుసు 

తాళతో విరిచి కటిచేయుటలు?.- మృగ. ..మునకా = కస్తూరి - చందనము 
మ ల i లు అనీ ) 

ఫూసీకొను శరీరమునక్కా గాటంఫు. . .డములు = దట్టముగా దుమ్ము కష్వుకొనుట్య- 

శిఫీ-కా, ..బముల'కా = మేలయిన మేనాలయందు (ప్రకాశించిన పాదకమలములకా, 

ఈడుపు, ,,దములు = పడవేసి లాగుటచేత కలిగన తొట్రుపాటువలని హీళన?_ 

జాతీ, ,.ముల'కొ = జాజిపూల - సంపెగవూల - మాలలతో, కూడీయుండు శికోజ 
ములక, అటిట్లు. . .అచ్చికములు = ఛెలాచెదరే (వేలాడునటి అగచాటు.- పుటు 

లయుడు య నా లం య రి 

భోగి = ఫుట్టుక మొదలు భోగమునే అనుభవించు వాడు. 

శా, నిన్ను౯ సర్దుణవంతు. డంచు నెపుడు ౫ న్వేనోళ్ళ మెతుకొగదా 

శ శా, పొ *నీడక న్నిజుంగకున్ని, అన్ని (పతులలోను ఈపాఠమేయున్న ది. 

అంతేకాక “ కీడమెనెండ కన్నును నీడకన్నుు నెటు6గక . , .సుఖమున్న వారము” అని 

ఛం, హరిశ్చంద్ర, (1-212) లో నాడా ఈపలుకుబడియే బాడబడీనది. కాని భోగి 

మైనవాడు “ఎండక-న్నె రుగకుండుట: భావ్యమేగాని “నీడకన్ను ను) ఎరుగ కుండుట 
యెట్లు? శెండును ఎరుగక మరి యాత డెరిగిన బేమి! ఎండకు - బానకు ఫోకుండుట 
భోగిలదేణము, అట్టి యర్థమున నే లోకమున వాడుకయు; గ్థారత్మపయోగమున్ను..- 

అ. సె, “వచ్చిశండకన్ను వాసకన్నును నసటుం 

గని తరంగ లన రకు టాడా! (ఆశ్ర, 1-148.) 

(౯: పొం సీని! (ఇది వూ, ము, పొ “నిన్ను తంజ పొ, 

కొడుకుతో నే తన దుఃఖమును 'వెళ్ళబోసికొనుచున్న తల్లి “వీసిగన్న యపుడు) 
అనుట యుచితముకాదు. 

1 సారా శొెనీసింతుః నెక రై డ్రలో? 



3] రత్నాంగి కుమారునిజూచి దుఃఖంచుట లంకా 

యన్నా, నేం డిడి యేమి సేసితివి[యేలా పుక్షై * నీమర్లు నీ 

కిన్నాళ్ లే నిది? చపవెలథటో! జననిగాదే యల చితాంగి దాః 
౧౧ గ (UU 

నన్నుం జూచినకంట జూడ వలదా నామాబుగా నాయను౯ి 

టీక,= ఇన్నాల్ లేనిది = ఇంతకాలముగాలేన్సి ఈ మర్లు = ఈ సోమ్ము, 

[ఇన్నాళ్ళు 4 లేనిది = ఇన్నాళ్ = లేనిది = ఇన్నా ళ్ళేనిది, ఇట్లు ద్వీత్వాత్ర 

మున ఉత్వము లోపించుటయు కలదు... 'అంబళోయుచుంబటి”, అము క్ష, £188] 

ఆనే, పరులమర్శ మెత్తి లీ పలుకనివా, రన్య 

భామినులకు నాసపడని వారుం 

దలంచి చూడ చేవతాసమాను లనంగ 

వినవె సీత? యేల చేదు జతి? ఛా 

టీక ఏల - వేందు ఆతి = ఎందుకింత ెలివిమాలిన వాడ వెతివిరా, 

(వేదురు [౦011881635 (టౌను) 

క, పొలియుటకు నేమి? యందు౯ 

గల దందుకు వగవు 1మజి జగన్నొహానకో 

మలుండ వగునీకు సీవిధి 

నలచతురాననుండు వ్రాయ నగునా యకటా! జం 

_పొలియుటకునేమి = చచ్చుట కేమి! ఎందుకొకలదు = అది సర్వత్ర = 

ఎల్లవారికి నున్న 'ద్చే_ ఈ విధి = ఇట్టి కస్టపుచానవు, 

2 శా, పొ “ఈదూటుి 

వూ. ము, నన్సు తేంజ, (ప్రతులు మూడింటిలోనుు (ఈము అనియే యున్నది. 

(మదిముదినుండి యీ మరులేల ప్రై అనియే Ss (యూ. ఫుః QD) కావున 

శా. పొ, అసాధువు, 

8పొ శాం. ౪వెల్తీ వైతి = “వేదురైతి అన్సి కొ. పాగ వూ. ము, పాఠమున్ను 

ఇదే. కాని “వేదురు? అనురూపము (గాంధికముకాదు. వేదులు (గాంథికము? 

(చూ, శ, ర 

శాం పాలం “వ్గవనుది 
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క, నానావిభవములం దగ 

నే నినుం జూతు నని యున్న ని ట్లాయె నయో 
తా నొకటిం దలయ ,దెవము 

తా నొక్కటి దలంయ ననుట తథ్యం బయ్యెక, నాం 

టీక, నా నావిభనములకడాసక లైశ్వర్యములబేతను, తగక=ఒప్సీ యుండగా; 

శథ్యంబు జ న్లిజను, 

సీ, ఒకమంజువాణి పాయక మొగంబున (వేల 

సొంపొంది సురసేవం బొకుూ-వాండు, 

వాసిగాం బంకజూతాసనుం డనునుడి 

వడినాండు * రాజస పకృతివాండు; 

౩ పాలుమాలుచునుండ( బసిబిడ్డల హరించి 

దం|డికి [దోహంబు దలంచువాండు, 

కదా సదాసత్వవ రనుండు) “సీత వికారి, 

తన మరాళగతి యేతటిని విడండు, 

గీ. నలువేనలువగలను జూడ దులువ గాంజె? 

యతని ననం బనియేమి? లోకాధిపత్య 

యస్ or "ల”ాం౦దలలీ 

1 బారా ధాందసి 2 కా, పా “పొలుపొలనుచుంద. = 
ఇది చమ శ్కా_ర శూన్య మెన సాఠము, వూ, ము, నను త౦జ, (ప్రతులలోను, 

“పొలుమాలుచునుండి అను పొఠమున్న ది, 

3 కా సా, “దాసదాస త్త ' దాస..గతి = బానిసలను బౌనిసతనము 

సేయువాండు. (తాను సర్వదా తన స త్వ్వమందు ఉండువాండు _ అని ఫూ. టీ 

“దాసత్వము లోని తే కారమునకు ద్విత్వము కల్చించుటతప్వు,.. స _క్వగుణ 
మను నరమునగూడ భీ, ర క్ర ర్త! సత్వము) అని యేక తకారముతో నే (వాసీనాడు, 

బ్రహ్మ తాను సర్వదా తేన స సత శ్ర మందే ఉండువాడు? అంటే ఆర్రమేమో నాకు 
తెలియలేదు... ఫూ, ము, నన్సు తంజం (ప్రతులలోను త్వ అనియేయున్న ది, 

ఓ కా, ఫొ కనలువగంబజూడలా.ి (“నలువగలనుజూడేి న ఫపూయు,తంజి(ప్ర) 



3,1 రత్నాంగి కుమాధునిజూచి దుఃఖంచుట రంగ 
జీ 

"మిచ్చి యందజిలో. దల యె ్తీకొ నెడు 

నటుల జేసినయీశ్వరు ననుట* గాక ! డాం 

టీక... ఒక మంజువాణి = మంచి మాటశకారియెన యొకయింత్కి పాయక్క. 

'మొగంబునవేలక = (ఎప్పుడును ఎట్ట యెదుట కనబడుచుండగా, సొంపొంది 

ఆనందమునుపొంది సురసేవక = కల్లు (తౌవుటచేత, చొక్కువాండు 

క "పెక్కి యుండువా.డు. (చ్రీలోలుడనియు (త్రాగుబోతనియుు. నుపాబంభము) 
మంజువాణి = మనోహారిణిరై న సరస్వతి మొగంబున (వేల౯ = నోటీయందు వర్తిం 

చుచుండగా, (సరస్వతి వా(గూవీణి, కావుననే నోటియందున్నదని చెప్పుట.) సౌాం 

ఫొంది = సొౌంపునుగాంచ్సీ సురసేవకా = దేవతలుచేయు సేవలబేత, చొక్కువాండు= 

ఆనంద మున మెనమకచియుండు వాగు, (అని పా. 

ll 

1] 

వాసిగా = ప్రసిద్దిగ్కా పంకజాత = పాపసమాహమునకు (“అ శ్రీ పంకం 

ప్ర్రుమాకొ పాప్మా పాపకిల్చిప. కల్మపమ్” అము అఆసనుండు = ఉనికిపట్టు, అను=నుడి 

పడీనా(డు = అనునటి మాటపడ్డాడు అ పతీస్థను పొందినాడు, రాజసప' 

వాండు = దురభిమానము సృ భౌవముగాగలవాడు, (పొపకర్ముడనియు, గ ర్విష్టుడనియు 

ఉఆసొాలంళము) 

పంకజాతాసనుండు = కములము ఆసనముగా గలవాడు (:విరించిః కమలాస 

ని 2 అమ అను, నుడిపడినాడు = “పేరువహీంచి నాడు. రాజస ప్రకృతి వా(డు=రజో 

గుణము ప్రకృతి గాగలవాడు (అని యుభ్రా మ) 

రజస్స త్రీ త మోగుణములు (బహ్మావిష్ణు మహేశ్వరులకు ప్రకృతులు. 

నమో రజో జుసే, సృస్టై స్టీతౌ సత్త్వ మయాయచ్య 

తమో రూపాయ సంహాశ్కే (తిరూపాయ స్వయంభు'వే, 

ఫాలుమాలుచునుండకొ _ అనారోగ్యముచే పడియుండ గా = రోగముకల్చించి, 

పసీబిడ్డ్ణలహరించి = చిన్నారి శిశువులను చంపి తండ్రికిక = అఆ క్థిశువ్రుల కల్లిదండుు 

లకు (తం డ్రియను నుపలతీణ చేత తల్లి యును.) - (ద్రోహముతలంచువాడు = అపశారము 

చేయువాడు, (శిశుహంత్క పితృద్రోపి యని ఉపాలంభము) 

రకా ప్రా మేవ) _ అర్ధ మేమో 

కళా పొ గాదె (ఇది వూ, ము ఫా అర్థకూన్యము. “గాక అని 
తంజ పొ, 



లీ ౨9 సారంగధర చరిత్రము ఈ, 

పూలు _ మాలుచునుండకొ = పొలు లేక అల్లాడుచుండునట్లు, పసిబిడ్లలక్రా షు 

చిన్ని కుజ్బ లను; (గోపకుమారులను) - పసీ = గోనులయొక్క్యు, బిడ్డలకి అహం 

నున్బ్యూ హరించి = దొంగిలించి తండ్రికిక = తన తండ్రియైన (శ్రీకృష్ణునకు, 

దోహము తలచువాడు. (అన్ని యన ము 

గబ్రహ్మగోవత్సములను క. హరిందుటి యను భౌగవతకథ యిట 

అనుసంధానించుకిెనవ లెను. 

దొసదాసత్యవ ర్తనుండు = బానిసకు బానిసగా (= తోొత్ను కింది తొతుగా.. 
జో an) pon.) 

నీశముగా) వర్షించువాడు, జేతా = తానుచేయు ేస్టలయంద్యు వికారితీనము =ా 

వక్రత; అరాళగతి = వంకరనడవడి (= కపటవృత్తి ఏకటీన్సి విడండు, (నీచుడు, 
వంకర చేవ్దలు చేయువొడు కపటవ _రృనుడు, అన్ని ఉపాలంభము) 

దాస... ర్వనుండు = తనకుదాసు (జభక్తు లయినవారికి డాసునివలె అధీనుడై 

వ ర్రించువాడు (భక్త కపరాధీనుడుం బేష్ట = తానుకావించు సృష్టి వి కారి = అశేక 

దశా భేదములు కలది (2 పెక్కు శెరగులయినది. . తన, మరాళేతి = వాంసనెక్కి 

వివారించుట్క ఏతేతీని విడండు, (అని యథార్థము.) 

నలువగలనుచూగడకొ = ఇట్లు నాలుగు విధముల విచారించగా, నలువ బహ్మ, 

కులువకాండె = దుర్మార్గుడుకదా, అతనిక్కా అనంబనియేమి = నిందించి యేమి ప్రయో 

జనము! ఆతనికి - లో కౌధిపక్యమిచ్చి, అందతీలోను తలయె తికి నెడునటులక్ = 

గౌరవము గలిగి మెలగునట్లు, చేసీన్క ఈశ్వకననట గాక = ఈశ్వరనే నిందింప 

వలయును, 

(బ్రహ్మకు తొలుత అయిదు తలలుండెననియ్సు ఒకప్పు డీశ్వరుండా అయిింటిలో 
నొకదానిని (తుంచెననియు, నాటనుండియే అతడు నలువయయ్యోననియు ప్రరాణకథ, 

[ఆ తునిమినవాడు తక్కిన నాలుగు తేలలనుగూడా తునిమి యున్నచో, ఇట్టి 
యిక్కట్టులు నూబోంట్లకు నలుగకుం డెడివిగదా - అని రత్నాంగి విలాపము? 

“మొగమున జలు _ (జాతీయము) 

“న్యా “మొక్రమున 'పేలుచున్న యవి మువ్వురమూర్తులునంచు నార్తుండై” 

(ఊ. హరి, 2-6, 

“కారవ్య సె, న్యము లంతంతర్గలంగ బాటీసటులై త. 

6ఆననుండు..-పంకజాతములకు ఆసనము అని అమహత్తు-గా ల = 

“ఖసనుండు! అని మహాత్తుగా చెప్పుట శ్రే హార్ధము. అట్లు చెప్పుట కప్పు గాదు. (ప్రాచీన 

క్ి సమ్మతమే, 



కి.] సారంగధరుడు తల్లినోదార్చి హితవు చెప్పుట 'ర౨లె 

+క. “పొండవవ (జ్ర ప్రాకారుడు జాముండెను” (భార. ఆది, 6-185.) 

స కఆభిలభూమో పాలకాస్థాన కమలాక 

రోదయతరుణ “సూరో్య్యోదయుండవు, ౫ (పాండు. 1-24.) 

మ అని శోకించుచు నున్న తల్లిని “యమ్మా, చేను జిశ్రాంగి న 
ట్లనె నీమాటుగ నే తలంతును, మరుల్వాటిలి యాయోమ స 

న్నెనయళ౯ా గోరిన నియ కోక కడ శే చేతెంచితిం గాని పా 

వని, యేదోసము చనేనెటుంగను మనోవాకాాయ కర్భంబులకొ,౯ 

టీక... ఇయ్యకోక = ఒప్పుకొనక్క 'పొవని = పవ్నితురాల్కా మనో. ,.0బు 

లక్ = మనస్సు వాక్కు కాయము - అను వానియొక్క కర్మములేత = ఏదోస 

మును ఎటు(గను - (అనగా ఆమెను గూర్చి తప్పుగా "నేను మనసున తలపలేదు; 

తప్పుమాట నోట నుడువలేదు తప్పుపని శేయనూ లేదు, _ అని, భా 

ఇయ్యకోక ము ఇయ్యకొనక (వివరములకు - వాల, శర, ఫు, 208, చూ చునది.) 

= 4సారంగధరుడు తల్లినో దార్చి హితవు చెప్పుట+--- 

ఉం అమ్మురొ, పోలుపొం దెబుగ*కమ్మనుజ శుండు నాలిమాట ని 

క ముని కోయ? బంచె సరగ౯ా సభివారు నువేవ చేని నా 
యమ్ము దలంప కిచ్చక మె యాడీరిం శేవనవచ్చుం! గన్న వరా 

హమ్మున నీకు. బోదుగను కా ర్లిగలంగుచువచ్చి తియ్యెడ౯.౯ర 

టీక. మను దేశుడుకా = రాజుగూడ్యా ఫోలుపొందెటు (గక = వంచిన బ 

వివారింపక్క ఆలిమాట = త్రన (పీయు రాలిమాట (నాలిమాట = ఆచి తాంగి వంచన 
పాక) నిక్కమ్మని, కోయన్ పనిఇెన్ = నాకాళ్ళు ఖేతులు నరుకవలసీనదని 

ఉ తరువుచే సెను, సభ్ధవారున్కు ఉ పేవ్వేసి = ఈగెడవ మన శెందు కనుకో ని, ఇచ్చ 
కము అడిరి = ముఖ ప్రీతిమాట లే పలికిరి. నీకు పోదుగనుక = తప్పదు కాబట్ట 
ఆర్థిన్ = మనోవ్యథతో, కలంగుచున్ = మోభించుచు, వచ్చితి = వచ్చితివి, 

నన. 

చా, (శ్రీతిరుపతి వేకటకవుల *ఫ్రారతవిశేసములు.! 

1 పొ శలంపుదు,. 

2 కా పాం “అమ్మను జేళ్వరుండా లిమాటి (“నాలిమాటి అను పాఠము తం, 
(ప మూడింటిలోనున్మ ది, 



రంర సారంగధర చరిత్రము [౪ 

పోలుపొందు? = జాతీయము. “పోలుపొందు'తే కుండా మాట్లాడుట To talk 

without rhyme or reason,” (టౌను) *“..అనిపల్కు_ సౌర్టీవేం ద్రునకు 

బోలుపొందుగ౬ మదిబొంకనో రార్చ, సేయుపొయము లేక,” (నవ, ఫు, 89.) 

(నీ క్రపోదు' ఇదియును జూతీయమే, 

ఎ గీ “అంతరాయాంధ కారంబు లలమికోనిన 

నడంచు నిజ ధెర్యసూర్యోదయంబు చేత 

దానవారిని గుణిచేసి _ తనకుంబోదు 

నాకుంబోదనినమ్మి సుక్టోకండతండుం ౫ (పాండు, 2-29) 

ద్వి '“పోకాడినటి యా(ప్రోడని కేడ్వ 
(9) 

*నాకుంబోవదుగాక; నాన్నూత్రధార్మి (గొ. హరి. పు, 208) 

గీ. చెల్లంటో నీకు సాధ్వీమతల్లి వెన 
౧౧ ౧౧ యు 

తలి కీ తళ్ళు వచ్చెంగా దన్ను. ననుట 
య ౧౧ 

| ల e వల్ల! నీ వల్లభ్ రుణేవల్ల భాజ్ఞి 

మోాజీ యీరీతి వచ్చుట మే రం టమ్మీ! 

టీక  తేన్నుకొ కనుటక్ = ని ర్భాగ్యుడ్నవైన నన్ను గనుటవలన నీకు ఈ _ 
శళ్గు = ఇక్కోట్టుల్కు వచ్చెంగా డా వచ్చెనుగదా,. 

* ఇది (ప్రాచీనము దణపొఠము. ఈ పాఠము తప్పని "వే. వేం శా(స్ర్రైగారు 

“నాకుంబోలునుగాకి అని దిద్దినారు. దిద్దుబాటువలన జాతీయము పొడయినదిః 

1 శా, పొ... (కల్లి కీదళ్గు. ('ఈదళ్ళు = ఇడుమలు? అని వూ, టీ 

'ఈదళ్ళు' అని యేకపదముగా (గ్రహించుట తప్పు, ఇడుమలం - అను నర 

మిచ్చు పదము 'తళ్లు? గాని *ఈదళ్ళు కాదు. *దళ్టు ను కాదు, (+ఈదలళ్లు అను 

మాట భొవలో లేదు “దళ్ళు దడి - కి బహుకచనరూపము, ) 

'తళ్ళు అనగా ఉపష్మదవమ్యు ఇబ్బంది. ఈ మాట తెనుగు కుటుంబములలో 

పసిబాలురును వాడునదే. హెదరుతళ్ళు? (ప్రసిద్ధము.  “పోతననాటికి “గాకతీయ 

రాజ్యము చిదికి పోయినది, తురుష్కుల తళ్ళువచ్చినది.” (శృం శ్రీనాథము. పుశీ9.) 
విదేశీయు.డైన బాను మహాశయుడు “తళ్ళు - A rsh (of water). Tluroad, 

incursion, —~ దళ్ళు the plu 0f దడి” అని చక్కగా వివరించి యున్నాడు, ఈ 

ళ్ళు శే. ర, కర్తయే యెరుళడ్కు వూ. టీ, కర్త లెగు కెట్లు! 



3] సారంగధరుడు తల్లినోదార్చి హితవు చెప్పుట రోగ 

చ *అడలకు మమ్మ; నీవు కల నైనను రాజును దూటక మ్మ, యే 

యెకల సపత్ని తోం చెలిమి యించుక *దప్పకుమమ్ము, నాదుసం 

గడింజరియించు నాను చెలికాండ డను నావలెజూడవమ్మ; యిం 

పడరణగ న న్నిశ నృఅవవమ్మ విచారము మాని మానినీ, ౯౬ 

టీక, .--అడలకుమమ్మ జ తల్లీ శోకింప్రకుము. సపత్ని తోకా = సవతితో, 

నాదు సంగడికా = నాతో. 

1 శా. పొం అడలక్రవమ్మ 2 “దప్పకువమ్మ,.” 

భ్రా. ము, న “అడలకుమమ్మి.(కప్పుకు మమ్మి అన్మియున్న ది, ఆపాథము తప్పని 

శా న్ర్రీగారు- (వమ్మి-_“వమ్మి, అని దిద్దినారు. చెద్దపారపాటు. ఈ పారపొటును 

వారు శృం, నై. మొదలగు కావ్యములను దిద్దుటలో "పెక్కు త"వుల చేసియున్నారు. 

శృం. నె. (1-109)లో *న్మిహింపకుమయ్య' అను పా చీనపొఠమును “నిగ 

హీంపకువయ్య? అని దిద్ది (డిద్దినట్లు చెప్పక) “ఇట సంపార్లనంబున ముజ్జునకు 

అయ్యి అను (ప్రయుక్తముకాంగా ఏకవచనమున 'వుజి? వచ్చినది. బా, వ్యా. (క్రి. తికి, 

అని (వ్రాసీనారు. ఇసు “విజయ _ (తి-కిక్సిలో “గొంశెడునంచు. మీరిపుడు గోలని 

చూడకుండమ్మ అని యుాండవలసినచోట్క “చూడకురమ్మి అని దిద్దినారు. వారు 

న్యూతేమును సరిగా అరముజేసికొన లేదు, “ముజ్యు'నకు అయ్య - అమ్మ అను (ప్రయుక్త 

మయినను = పారర్థనమున నేగాని వ్యతి లేకపాంర్ధనము' న వుజ్సి రుషా రావు, రావని 

వ్యాకరణకర్త రలు స్పష్టముగా (వాసియున్నారు. 

(ఫ్రే వావిలికొలను సుబ్బరావు గారు, = 

ఉవ్యతిశేక ప్రొర్థనంబున న నన్నాదు లను(ప్రయు క్త కృ౦ంబులైనఫుడు వు-రుఎలు రావు, 

ట్, (తిప్పకుమన్న్య; శప్పకమన్న; తప ఏకమన్న్య; అనమఘ్రమ. య్య”. సులభ వ్య్యా- (కి 40. 

(2) (తీపు రారిభట్ల వీర రాఘవ స్వామిగారు. 

'వ్యతిరేకంబున అన్నాదులు 'బేరునపుడు *వు-రుూలం రావు, ఊ (తిప్పకుమన్న్య; 

చదువకుమయ్య,; మొదలగునవి.' వ్యాకరణ బోధిని, పదపరి. నూ. 167. 

(8 విడ్వాన్, దూసి రామమూ ర్తి కాక్రి గారు... . 

“ ఎకారము మొదలుకొనియుండు నాజును “ఎడాదుి లని (గ్రహించిన పత 

మున నీ విధి నిత్యమగుటం జేసి - వినుమమ్మ - వినుమయ్య - వినుండమ్మ వినుండయ్య, 

"అనురీతి రగ్గపములున్సు వ్యతిశేశమున = వినకుమమ్మ విననుమయ్య  వినకుడమ్ము 

ప రూపములును నసాధువులు కావలసి యున్నవి. నుతియ్ము 

ర్ 
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క, జననీ విచ్చేయుము న్ 

వనుచు౯ సాసాంగవినతు డై లేవని చో 

నను గబుదులప్రో వగు తన 

యను౮రుదులబిడ్డ జూచి యవనతకర యె, నా 

టీక కటుదులప్రోవు = సద్దుణములకు నిలయము - (కదు - శ, ర 

అగు = అగునట్టి తన, అనుంగు - అరుదులబిడ్డన్ = (ప్రియమైన = అబ్బురఫు కొడు 

కును చూచి అవనతకరయై = (దీవించుటకు జేయివంచి. 

“నినక్షునమ్ము; వినకురయ్య? అసురీతిరూపములు (శ్రుతి కసన్ముతములైనను సాధువులు 
కాలసీయున్నవి, కాన ఎదాదు లను విభాగ నుచ్చులకు సంబంధించిన చేగాని “'యయ్య = 

యమ్మ - యప్ప = యన్న మొదలగు వూజ్యార్లకము లందుం జేరవనియుు దాన 

నదాదులు (అ-అ-౪ఇ- ఈ, ఎదాదులు (౧ = న జ ++. పరమగు 

నఫుడే యీవిధి వ ర్రించునుగాని యయ్య మున్నగునవి పరమగునపుడు గాదనియు 

(గ్రహించుట యుచితమని త్రోబెడినిి (బాల, సౌ. స పేటిక 

కొన్ని (పయోగ ములు, 

(1) గువనిభుండ నాకు గూశ్చేని చేయక్కు మయ్య (ఆది 
(2) “నెజవకుమన్న పోటు కురువీరులతోడి (విరాట, £-88.) 
(శ్రి “అనుపమ సక్యేవిస్సురణ నాడినమాట మజాఠుమన్ని (ఊద్యో, 4.70.) 

(ఉ 'అన్నలమ్మణ యోడకుమన్ని (ఆరణ్య, 6.859.) 

(5) 'భయముం జెందకుడయ్య నిర్టరవరుల్" (భాగ 7-110» 

(6 “వెజనకుండయ్య రక్కసుడు (యయాతి, 2-115) 

(7) “చెలిమి దప్పకుమమ్మ చ తాంగిదేవి” (నవ. పు, 72.) 

(8) “అడలకుమమ్మ చిత్రాంగి దేవన్ము. (బా. శంభు, సారంగ, వు. 77) 

ఆశా స్ర్రేగారి దృష్టిలో “పొటింప్రమయ్యి అను రూషముగూడా తప్పే 

వయ్య! అని దిద్దియున్నారు. ఈ సందర్భమున వారు చాలా పొరపొట్లు బేసి 
యుశ్చారు, ఆచర్చ కిది చోటు కాదు, 

+ వూ. టీ. ఆనులరుదుల = |ప్రియమయిన వింతచర్యలు గలిగిన.) 
అరుదులబిడ్డ యనగా లేకలేక అరుదుగా గలిగిన కొడు కనుట యుచితముగాని 

“వింఠ-చర్యలు గలిగిన కొడుకు అనుట యుచితము శాదు, నురియు, “అనుగు - అరు 

దులు కా (పీయమయిన వింత చర్యలు’ అనుటీక వింకటీక, వింత చర్యలలో. [పీయమయి 

నబి. కానివి అని శెండు. రక్రములా? 



క] సారంగధరుడు తల్లినోదార్చి హితవు చెప్పుట ర౨౭ 

క. లేదోయి యన్న + “శేపటి 

దీవన నేకొదువ లేక దిర్ధాయుండ వై 

అత 'దేన్రునికృప వర్ణము 

సీ' వని దీవించి మిగుల నెగు లుప్పొంగ౯, రా 

ఉ. “కందు. గదయ్య నీమురువు కన్నులపండువు గాంగ నంటినం 

ఫేగందుం గదయ్య సీతనువ్రు కౌతుక మొప్పంగ సీదుప్రాపు స 

గందుణదయ్య యంచు నినుగన్న సపత్నిసహింప దందు బో 

కందు. గదయ్య, యేల వినవైతివి నావచనంబు పుత్ర కా. గొన 

టీక. నీ మురువు = సోయమ్ము కన్నులపండువుకాంగకా, కందుకా 
కదయ్య = చూతునుగద రా తండ్రీ నీ తనువు అంటినకొ = కందుకా కదయ్య = కంది 

పోవునుగదా! (అంత సుకుమారమనుట కౌతుక మొప్పంగక్ = కోరిక తీరగా నీదు 
పోప్రుకా = నీయండను, కందుకొ కదయ జా పొందుదునుగద్యా అంచుక = అను 

కొనుచు. నినుగన్నక్కొ సపత్ని = నాసవతి (చిత్రాంగి సహింపదు = ఓర్వదు 
అందు = అక్కడికి పోక అందుక = కదయ్య = పోవద్దు రా అని చెప్పిత్తీనిగదరా, 

తండ్రీ నిన్ను చూచుకొని యానందించుచు, నీస్తాపున చేనుముపోన్న తిని గాం 
తునని కొండంత ఆశతోనుంటిని '_ నిన్ను చూచిన యెడేల నాసవతి అనసూయ చెం 
దును ఆ వెపు పోవద్దంటిని. నామాట యెందుకు వినపైతివిరా, అని _ తా, 

పోకు -- అందు = పోకందు, సాధువే, (చూ, ప్ర సంధి, 1680) 

ప చంద్రోదయం బైన చందాన నీరాక , 

గన్నులు" చల్లలాం గాంతు నెపుడు, 

నిను గొండ గాం జూచుకాని యేవిచారంబు 

"లేక యుండుదు నాత | 'బేశమైను 

1 ఫూ, టీ. “శేపటిదీవనన్ రేపు ఫలించెడు నాశీర్వచనముబేతి 
ఈయర్లము సరియైనది కాదు. అన్ని (ప్రతులలోను పొఠమి"క్లే యున్నది. 

థి మొల ల 

f శ. పొ కందుగదయ్య  నీతనువు కౌతుక మొప్పయ నీదు పోప్పు 

న. గందు! గదయ్యయంచు, నిను, * 4 ' ' 

వారు పెట్టిన విరామచిహ్నములవల్ల సరియైన యర్థ 'మేర్చడుట లేదు. 

1 కాంపా చల్లగా తప్పు, (చా, ౧౫ పద్యము క్రింద) 

2 కా, సాం శొండలాం తప్పు. (చూ ౨-౨౨౬. క్రింద) 



సిసుమంతదడ వైన నీవు రాకుండిన 

నది యీమొ రాడని యెదురుచూతుం 
ఇలియం౭ జూచినయెడ దృష్టి దాతునౌ యని 

“వడం *ేదరలయజూడ వెజుతు నిన్ను, 

గీ నెటువలం దరింతు? నీరళూప పుచటం గందు? 

2నీ విశను వతు వని యొందు నెదురుసూతు? 

మనసులో నిన్ను నేలాగు మజవ * నేర్తు? 
సీవ్రు లేనిది మొక (బతుశే కుమార! Sis 

క, తనయాత్మకు గ్థవేగాయెనె? 

తనయా, యిప్రు జెంత సేసె దైవ “వయో! సీ 

(తనయా, యిశ 'నెటుల౭ దరిం 

తనయాప్పీ ని? చే నభాగ్య నగుజంత నయా, ౧౦౧ 

టీక, తనయ్యా తన అత్మకుక వంగు - ఆయెనె = దైవము మనసుకు నీవు 
బరువైతివా! అయో దైవము ఇప్పుడెంతచే ఇక నీత _ నయా = పొందింపబడిన 

నీరికలవాడా డా న్యాయనిధీ,) * అనయ+-ల పిక = ఈ యన్యాయపాి వ్లీని అ 

నాకు తటస్థించిన యన్యాయమునుం౦డి ఎటుల తరింతుకా = ఎట్టుకడ తేరుదును? "నేన్స, 
అభాగ్యనగుజంకనయా = భాగ్యహీను రొలనగు దుర్మాష్టరాలనయ్యా, 

పాశాం. 1 “దప్పకి 2 “నీవిటకువత్తువని యెందు నిలిచిచూతు 8 “వచ్చు! 

నీ కాపా చ్రేగాయెనె (పేగు = భారము - వూ, ట్రీ 

“వేయి? సార్టచిందుకము. (చూ, శ ర) కా, పా. నమ్మి వావిళ్ళవారును 

నిరనుస్వారము గానే ముద్రించి నారు, 

fకా. పా... 'అయోనిన్” (అర్థమేమో? వూ, టీ. లేదు.) 

[7 హా, 'శనయానికి (“అనికకా = కష్టమును - ఫూ. టీ) 
“అనికొక్కు కష్టము - అను అర్థము కోళములలో లేదు. "పై "పెచ్చు “ఆధారము 

_పఫార్పిళ్ట; ఊంతి అను అర్థములు ఇప్పబడియున్నవి, (చూ. నూ. ని 

ఫూ, టీ..“అనయ ఆ ప్రకా = దోోహము 'సంభవించినందున, - జంతను = 

రహరాలన రరర క పాలక భావమేమో? 



కష సారంగధరుడు తల్లినోదార్చి హితవుచెప్పుట ర్త 

తరింతుకొ + అనయా ప్రీ = తరింతనయా ప్రీ. ఈసంధి ఛభారకకవి సమ్మత మే, 

ట్, 6 గాండివినొవ్వంబల్కితిటు శ్రరుగిం జంపక వచ్చి కేని త్ర మ్ముండవుశావు నాకు 
వం 

నని,” (శాంతి. 1.14 

కీ జననవేళలు సూచి ఘనుం డౌ ననిరిగాని 
వెలయ లేం డని నాండె దెలుప శెరి 

కరము రేఖలు సూచి ఫఘనుయడౌ ననిరిగాని 

(పబల లేం డని నాంజె పలుకశైరి, 

౫తిలక్షణము సూచి భునుం డౌ ననిరిగాని 

యోడేటం డని నాండె యెంచశరి, 

యనుపమాకృతి. జూచి ఘనుంజౌ ననిరిగాని 

కడ లేం డని నా౭డె నుడువరైరి, 

గ కటకటా! నమ్మం దగ దేడ "(గహబలంబు? 

లేడ సాము[దికము? లిక నేడ చిన్నె? 

లేడ నునగా(త్రిమహినుము? లేడ సుద్దు?” 
లంచు రత్నాంగి సుతు జూచి యలవముటించు. ౧౦.౨ 

టీక. జననవేళలు = జన్మ కొల నక్ష తాదులు, కరము రేఖలు = అరచేతి గీతలు, 

గతిలటీణము = నడకలోనితీరు, అనుపమాక్ఫేతి = సాటిలేని యా కారము, -వీనికి గీతము 

లోన్మి (గ్రహబళములు,; సౌము[ద్రికములు; చిన్నెలు; గా[త్రమహిమలు, 'అనువానితో 

(క్రమముగా అన్వయము, అలమటించున్ = దుఃఖించును, 

క, పలవించుం బల్లటించుకా. 

బలపల కన్నీరు నించుం బసివాం డంచుకా 

విలవీంచుకా బొలు వసించు, 

దలవరులకు నప్పుగించుం దల యటు వంచు౯. ౧౦౨ 

టీక. పలవించుకా = వెట్టి చెత్తీమాటలాడును, పల్లటించుక = తల్లడిల్లును; 

విలపీంచుక = ఏడ్చును పొలు'పెంచుక = సీల్లవాని యందమును తేలంచుకి”నును, 

1 పొం 6గ్రహబలంబు = 'నేడ' 2 'మహిమలునేడి. (నహీనులవేడు 

అని ఫాశా౦,ల 



రకం సారంగ ధర చరితము [ఆ 

చ, కనుగొని మూర్చిలుం, దెలియు, గాసిలు, నాదలయూంచు, “నేటితో 
నిను నెడయాసి పోవలసెనే యని యకు;న జేరు, బోదునా 

యను నటు గొంతపోవు, నుసురంచు వెసం జనుచెంచుం దొట్టుపా 

ఖునయు, లతాంగి కన్నకడుజేగతి నోరిచి యుండు క 
టీక, జెదల = శిరస్సు ఎనయున్ = పొందును, 

క, ఇటువలెం బెక్కుదెజంగుల 
నట వనటం దొలంగి రాక యాఆఅటపడంగాం 

దటుకున t“నిడి రా జెజిగిన 
నటమట మిగుం గార్య) మనుచు నాళీజనముల్. ౧౦౫ 

టీక... వనటన్ = రఖముచేత, అట తొలంగిరాక = ఆచోటినివదలీ యివళలికి 

రాక్క రాజెచేంినన్, కార్యము = తమపన్సి అటనుటము = ఇబ్బంది - అగునన్మి 

ఆల్లీజనముల్ = (రత్నాం౦గియొక్క) చెలిక తేలు. 

ఉ. చేడియ రమ్ము; వన్నెలయు. జీశ టివంటివి సుమ్ము మేలునుక 

గీడును, గొంతకాలము సుఖం చినవార కృళింతు రా ర్హిమై, 

నాడిక లొందువార సుఖ మందుదు, రోడలు బండ్ల వచ్చు, బం 

డ్లోడల వచ్చు, నీకు నిటు లూరక చింతిల వేల మానినీ? ౧౦౬ 

టీక సుఖించినవా(రు అ ర = సుఖించినవాశే, అర్రిమైక్ ౫ దుఃఖ 

ముతో, కృశింతురు అడికలాందువార = నిందలను పొందినవానే, భఖమందుదురు. యా 

ఓడల్సు బండ్లేకొ = బండ్లయందు (మోద వచ్చును ఆబండ్లే ఒకప్పుడు - ఓడలకా 

వచ్చును. “మేలు కళ్ల తత్త్వ మిట్టిది. 

ree అరణ్యవర్షనము isa 
ణ 

వ. అని యూటడీలం బలుకుచు నిరుగడలం జేతులు వట్టి! మిగుల. 

'డెగువంది గువంబడియున్న మగువందిగువం | బాఢసఖివారంబు బలా తౌ 

+ కా పొం నిటు = (ఇది వూ ము పాగ “ఇది? తంజ, [పతులపాఠము, 

సందర్భో చిశము, 

శా పాం, “తిగువం దిగువంబడియున్న మగువం దెగువ.... 

(ఇది వూజ్యము.. పొ) 



క్త అరణ్యవర్ష నము ళ3౧ 

రంబున నెట్ట శేలకు౯ * బట్టి నెడయాసి గాసి యగు నెగులునం దనుం 

౫నుంగొని పురజనంబులు పురపురం బొకుూచు6 బురసగారింప సత్యంత 

. ఖిన్నత్వ * మంది మందిరంబునకుం జని తనుజుని గుణబ్బృందంబుల డం 

దంబునం దలంచి నోరే గాయయిడక యదేవి పరిజేవనంబు గావించు 

చుండ(బనంత నాక్షణంబున నగరరక్షుకు లతీణనిశితకౌక్నేయక పృ ప కాండ 

ప ప్రచండభుజాదండు లై దండధరకింక రులననుద్దండతగండు త్ సంక 

లాకు సాకుం గావివారు (ఏనిజశితవిపాణ 5 కృ పాణరణ శబ్బగుణ 

వారణాహ్వోనసంవిధాన సూ చకమ స్తకోపరిన్య స్త ప ప్రత్యాంచితోవా స్త 

నిస్తులాదభ్ర, విభ మ” ధురంధరసింధుర డికూ్య లంక పూహాంకార ఘీంకార 

సంకులంబును(0నకు ద్ర మాధురీధురీణకా దలిలికూ “జిహ్టచాపలాచ్చ్ళ 

భల్లఖరనఖర భల్ల ముఖవిదళితబపహునాకుకు హూరముసుు ర్నుహుర్చహేర్ని 

రశానర్ణళకుండలినుండలీ గ గ సనసముల్ల సద్వన మయూర శే కాకుల వ్యా కు 

2 కాం cn బుట్రితీసి ని (ఇది వూ. ము, పొ ౩ *మొంది 

ఉ శా పొం “నోరు గాయపడల) (వూ ట్రీ, లేదు 

'నోరగాయలిడకి అని ఫూ, ము, పొ 'నోరగాయయిడకి  “నేరగాయ 

వేయక? అన్సి తంజ, పొఠములు. “నోర గాయయిడకి? (వేయక) = ఇది యొక 

బాతీయము, నోరుమూతపడపడకుండా” అని యర్థము, = 

క, “అంగములు మిగుల నలియంగ 

6న్సంగే- యుంగేీ యటంచు నొక నిమిషము నో 

రంగాయవేయ కేడ్పుచు 

నంగీకృత బాల్యచేస్ట నతడట్లుండెక్లా, ' (పరమ, 1 అ 

ఆ. నె, “ర క్షముఖుల్కు కావరపు జాతులు కుజా 

త్యా(శ్రయములు మోరలగుట: జపల 

వృత్తి నోట గాయవేయక వదరుచు( 

గలంచెదరు లతాంగి. జిలుకలార, (కవి. మనో. శ-146.) 

ర్ శా పొ “ఏఫఘాణరణి 6 హాస స్మపళస్తాదభ,. " 7 (భురంధరదిక్యూ. 
లంక. సింథుర ఘీంకారం, 8 జివో. _ పల్లవాగ్రవాపలం 



౪3 సారంగధర చరితము [6, 

లంబును(4 లన చేకోలూక శ్రి టికోటిత్రుటితకోటరనిద్రాణకర టకులోడ్డయన 
నరుత్పటలపటపటార్ళటిహవిభుటిత్నిద్చాతంద్రావిదో) )వి కపి వీకంపీలేశాఖ 

శాఖాసహొ సృపరిపతితపరిణత ఫలరస శ్రపూర పూరితనానాలతాలవాలవ 

లయంబును(ప్రబ బ్రవృ త్తీసంవ ర ర సమయఫసమున్ని ద దగసము _దశలిలసలిలగా 

ఇావగాహా దుర్చోషహా సర్వంసహాసముద్ధరణ చణశాంబరీకిటేవిడంబ నాడం 

బరలంపట ఘోరతర స సబరో 

మసోమాసోకనిర్దాతపారసృీతథీషణఘుష్టరని మ ణా చంకంవ్యమా ద్ర 

మపరంపరాభయంకరంబును('దుర్ధ రత రామర్ష పప పంచిత చకేటికాసిహత్ర 

బహుళ హరిణగణగళ గ భితరుధిరధారార్ష ) చరణవి న్యాసదీపీత నిజపద్ధలి 

నివేదితవ్యాఘ సమూహదురవగాహంబును నై న్ సక్త్రంబు గావున నఖిల 

దిష్టీజా శ్రే యం బై, ననంబు గావున బుండరీకనిలయం బై, కాననంబు 

గావున సకలానమరమణీయంటై, కుంజరహిత స్థలంబు err 

గుంజరహి తస్థలం బై; 1 జుమనస్థ్థానంబు గా కుండియు సుమన 

స్థానం బై జె, పల్లవాగమ్యంబు సాకం బల్లవబాగమ్యంచబై, యొప్పు 

కు సొచ్చి, యచ్చట నకాలసంధ్యా+ రాగకృద భ ంకష 

చిటాచిటార్భటీనట చ్చటులదావపావకో ౨ 6 త్రీ లంబె న కుత్కీలంబు  నోలం 

బున నిల్చి తొ మంతకు ముందుగ నృపసత్త ముచేత ్ళమూ౭ డు త్త 
రువులుం. గొన్నవా రగుటం చేసి యాసత్పురుపారాధ్యుని వధ్యశిల 

మింద నునిచి యయ్యెడ. ౧౦౭ 

కృటలపటపటార్భటి కా చలిత తోన్ని.దకాఖామృగజాలకోలాహలంబును. 3 

(ఇ) పొశాం 1 ఆధోభువనజరఠనిజకుల పరివృఢ సాహాయ్యక్షర్మత శం కాహా 

ఘేణముఖతుల్ల మతీతలోన్న మన్ముస్తాల స్ప సబ్ధరోనూస్తో కానోకహపరంప రాకంపనూన 
ఘుర్ద్యరనిర్హోమ. ఫీవణంబును.-- xX కాం ప “సము ద్రసలిల. 

a “కంఠలుంఠన ప్రసరదశ్రుధా రాజాన పరిత్బ ప్ప ప్రద్వీపీగు ప్రమృగకులవాతపూతి 

స్య హకో కప్ప తన న; నిక కర నాద మేదురంబు నై, ) 

+ అధికపాఠము..__ “విద్రుమస్థానంబు "కాకుండీయయు నిద్రుమునానరై 

f£ కాం పొ (రాగవదభ్ధ్రంకన...! 

1 కా పొ “మాడు _త్తరములు) (ఇది ఫూ ము, పా 



క] అరణ్యవర్గ నము ళో33 

టీక. (ప్రౌఢ, .రంబునన్ = దిట్ట లయిన ఇిలిక త్తేలయొక్ళం పలవంతముమోద, 

పట్టిన్ _ ఎడలాసి, పురస్యరింపన్ = ఓచార్చుచూ ముందు నడవగ్యా తనుజుని = 

కుమారునియొక్కు గుణ బృందంబులన్ = సద్దుణసమాహమున్ను తలంచి, నోరణగాయ 

యిడక = నోరు మూతపడపండా, అచేవి = రత్నాంగ్సి పరిదేవనంబు కావించు 

చుండెన్ ఇ నొపోవుచుంజెను.-- 

(a) నగరరతీ కులు = తలారులు అఖ్నీణనిశిత = మిక్కి-లి వొడీయైన; కాడ 

యక పకాండ = గొప్ప కత్తుల (నుథరించుట్స చేత, = భయంకరముై న్య 

భుజాదండులై = దండము లవంటి భుజములు కలవానై (= పెద్ద కత్తులను భుజముల 

మిద "పెట్టుకొని) దండభర కీంకరులనన్ = తుని ప. ఊద్దండ 

= భయంకర వర్తనముబేత, గండుమెజసీ = అతిశయించి, క అ 

రాజుకుమారుని (= సారంగధరున్ని కొనిపోయి, 

G&G త్రరనునగా జాబు, (Letter) వధథచేయబోనువారు జాబులు తీసికొ 

పోవుట యేవరికి * మూడు జాబులనుటలో భావమేమో ఫూ, టీ, కర్తలు a 
లేదు. వధచేయబోవువాగు తీసికొని పోదగినవి “తా ల్తరువులు” గాని ps తరములు? 
కావు, “మా(డు త్హరువులుం గొన్నవారు అనియే తంజ, (ప్రతులపాఠము, (మూడు త్త 

రువులు కోనుటి హారీయము, ముమ్మాటికిని సెలవుపొందుట - అనియర్థము, (సారంగ 9 

కు మాలమయిన నవనాథచరిత్రమననుు ఇతర కావ్యములందును ఈజోతీయము (ప్రయు 
కై యున్న ది. 

ఉక్రలపర్వతముంబోలు కొండచేరువను- నిలిపి కొందజణువోయి ఎ. 
“సలవులుగొన్సి వధశిలమోంద నుని-చి,.” (నవ. పుట, 7త్త్ర 

“ఈరీతి నెడసేయేల భూవిభుండు, 
జఇలవులు మూండు నిచ్చినమా (ద మిరు, (నవ ఫు ర్) 

వ. “దొంగయగునని నిశ్చయించి యభిమానభనుని ెణింగించి మూండు క్రతువులు? 
కొని. . .అతేని వధియించి, ౫ (శుక కి588., ) 

“వెసషదుంపువుని చెప్పు వీరభాహునకు 

మసలక్యు మిదియె ముమ్మాటికి సెలవ,” య హరి ఫు, 281) 

ఉచాదరక మునుమూండు సెలవుల నోసం 

యానతిచ్చిన చందమంతయుC వ » (గొ హారి, ప్ర ఫు, 288) 

ఇట్లు - . “మూడు మెచ్చులు అనుటయును కలదు, 

న్, “లనుచుయోంగిటం గదియించి య గ్రజాతీ, 'చెలియలని నిట్లు మాడు 

మెచ్చులును మెచ్చె,) (మల్లన, వప, £12.) 

ర్గ్ 



ళకిరో సారంగధర చరిత్రము fe. 
(b) నిజ, = తమయొక్క, 7 శితవిపాణ = పదు+నెన కొమ్ముల నెడి కృషాణ = 

కత్తులతోడి, రణ = యుదమునక్కు కబ్దగుణ వారణ = అకాశగజమును = ఐరావర 
మును = (ఆ కాళము కబ్బగుణకము.) ఆహ్వాన = పీల్ప్చుటయొక్య, సంవిధాన = 

(పకారమన్సు నూచక = శెలియజేయుచు, మస్తకోపరిన్య స్త = తలమిద 
ఊం౦చబడినట్లి యు, (ప్రత్యాకుంచిత = మరల వంచబడినట్లి యు, హస్త = తొండముల 
యొక్క నిస్తుల = సాటిలేని అదభవిభమ ౫ గోప్ప సంచలనముయుక్క, 
ధురంధర = భారమునువహీంచిన ( = తొండములను మాటిమాటిక్షిన్సి సాకి (క్రిందికి 
ఆడించుచున్న) సింధుర = ఏనుగులయొక్కు, దిక్యూ లంకపు = డిగంతముల వరకును 

వ్యాపించుచున్న్చు అహంకార ఘీంశార = . నర్వముతోడి శబ్బములబేత్క సంక 
లంబును = నిండినదియు; 

(0 అత్నుద = అధికమైన, నాధురీధురీణ = తీపితోనిండిన, కూద = 
తేనెను, లిలిమో = నాకవలెననుకోరికచేత, జిహ్మాణాపల కా నోరూరుచున్న, 
(క 'కేపలేపకును నాలుకను కదలించు చున్న) సా. వా ఎలుగు బంట్ల యొక్క 
ఖరనఖర = వాడిరైన గోళ్ల నెడి, భల్లముఖ మ టలైెముల మొనల చేత, ఖీ విదళిత = భేదం 
పబడీన (= (త్రవ్వబడిన) బహునాకు ౫ పెక్కు. పుట్టలయుక్క, (“వామలూరుళ్న 
నాళుళ్చ వల్మీక మ్.) అము కుహర = కోమలనుండ్తి ముహుర్ముహుః కా మాటి 

నూటికీని, బహీర్ని రత జా బయటికివచ్చెడి, అనర్షభ = అడ్జులేని (మిక్కిలి జవవంత్ర 

టు 
+ వూ టీ. “విహెణరణ = కోజలతో యుదమునకు 

ఏనుగు దంతమును “కొమ్ము అందురుగాని 'కోజీ అనకు. అసలు విహైణ 
శబ్దమునకు శర, లో కొమ్ము; ఏనుంగుకొమ్ము అనియే యరము (వాయబడి 
యున్నది, లోకములో. కొమ్ముశునుంగు అను వ్యవహారమున్నది గాని (కోఖ 
యీనుగు': అనిలేదు. 

“క్రెమ్ముశేను(గు విఫీపణతంబను దెంచు కై వడిక్రా” (విక్ర, 5-187.) 
౪ పనుంగుకొమ్మున దాది అొమ్మునం, 'బెంచిన తల్లిదండ్రులకు” (వక్ర. 7-106.) 
“అమ్ములౌేను(గు కొమ్ముల, నమ్మ క్తగజంబునొంచి.” (ఫీన్మ, 2.246.) 
అనియిట్టు కావ్యములయందు - ఏనుగుదంతము కొమ్ము గానే న్యవస్సత మె 

యున్న ది, శా (స్రీ గారి టీక్రలలోే మాత్రము పలుతొవులలాగే కోటి గా వాడబ నది, 
_ శీళా టీ. (దళిత _ చీల్చంబడీన* _ ఎలుగు పుట్టను '(త్రవ్వును గాని 

ఛీల్చదు.. ఫుట్టటీలికలును కాదు. ప-టీ. తెనుగు కెనుగువారి తెనుగుకాదు.. 



3] అరణ్యవ ర్లనము ర రగ 

ములిన) క్రండలిమండలీ = పాములసమూపహామున్సు (గ్రసనజాతినుటయందలి, [వ్యసన 

ఆస కివేక, సములసత్ = మిక్తి_లిగా ఉత్సహీంచుచున్న, వనమయూర = అడవి 
య 

శమిళ్ళ, శే కారుల = శేకలమొ త్తముల చేత, వ్యాకులంబును = కలగుండుపడినదీయు; 

(4) అనేక - ఉలూక = పెక్కు (గుడ్డగాబలయొక్కు, $ (తోటికోటి ఘు 

ముక్కుకొనలబేతృ [త్రుటిత = చీల్చబడిన, కోటరన్నిద్రాణ = కెట్ట తొరటలలో 

ని ద్రించుచున్న, కరటకుల = కాకులశుంప్రులయొక్కు, ఊడ్డయన = ఎగురు టయందలి) 

ఇరుత్ - పటల - పటపటార్భటికా = శెక్క్ళులసమూహముల పటపట శబ్దముల సం 

దడిచేత్క విఘుటిత = చెడగొట్లబడిన, నిదా డా ని ద్రవలని, కందా = తందర (కునికి 

పొటు) తో విద్రావి = పరువులిడుచున్న, కపి,..బును = కోతులబేత ఊపబడిన 

కీటకొమ్ముల మొ త్తములనుండి రాలిన, అరబండిన పండ్లయొక్క రస్యప్రవాహములబేత 
య గీ య 

నింపబడిన సెక్కుజాతుల తీచెల గుండ్రని పొదులు కలవియు; 

(e) పవృ _త్తజాజరిగిన సంవ రృసమయడవ్వాప్రళ యకాలమంద్యు 'సమున్ని(ద్ర=ఉప్పొం 

గిన, సము ద=సము[ద్రమునందలి, కలిల=చొరరాన్సి 'సలిల=నీటియందు, గా ఖభావగాహవు 

అడుగంటమునిగి నధి యు, (అందుచేత శే దుర్విపుహూవ= ఓరవ రానిదియు (-తేడిసిబరు వె కిన స 
దని భా.) నెను సర్వంసహా=భూామిని, సముద్దరణ -చణకావైకి లేప్రటయందు నేర్చరియైన, 

శాంబరీకిటి = మాయపందిని (= ఆదివ రాహమును) విడంబన = అనుక రించుటయొక్కు 

ఆడంబర = (పయశత్నమునంద్రు లంపట = ఆసక్తమ్ములె ఘాోరతరఘాశిణ = భయంక 

రపు ముక్రైలతో, fనిఖాత = కుళ్ళగింపబడిన క్మాతలగర్భ = భూమియొక్క లోపలి 

ఎ స ఫూ టీం గ్రసన = తినుటయనెడ్కు వ్యసన పనియందు, 
వ్యసన శబ్దమునకు (పని యను అర్థము లేదు. 

థీ కా, పొ ముఖత్రోటి (ముఖ , తోటి మక్కయొక్కి 
అని ఫూ, ట్రే (నోటి ముక్కు, అనగా 4 

వూ. టీ.__'మునింినద్రై దుకివనా = ఓర్రువలేకున్న - భూమిని లేపుటకు 
“దుర్విషహి మనగా ఓరువరానిదిగాని “కీరువ లేకున్నది "కాదు, “దుర్వివవా =. 

unbeatable, intolerable, irresistible”. (అప్లీ) 

t ఫ్రా టీ “నిఖాత చీల్బ (బడిన 

నిఖాత మనగా గాని “వీల్పంబడినడి? కాదు. ోనిఖాత = 
Dug up, excavated  (అస్ట్రి పందులు భూమిని క్రవ్యును (= కళ్ళ గించును 
గాని -వీల్బవు. “కక్క_క "సలము క్రైం గొని (త్రవ్వణ నేర్తనటంచు. దాకుతా, 
వొెక్కు_కు జాతీయంచు ముదమొందకు బుద్దిని వెత్లీపంది.” (చాటు - మంజరి, 

ఫు, 118) కవ్వు = చీల్చు, భిక్ల క్రియలు, 



రజ సారంగధర చరితము [౪ 

భౌగము కలవియు, నిర్భర బల = మిక్కిలి బలముకలవియు - నగ్కు చ్రేబ్దరోనుస్తోకు నా 

అడదవిపందుల 'సమావాముల, న డా "పెద్ద వీడుగుపొటువలె, f స్ఫీశ 

భీషణ = మిక్కిలి భయంకరమైన, ఘుర్హురనిర్థోహణా అ ుర్దరభ్వనిశ్లేత, | చంకం 

స్యమాన = మిక్కిలి కదలింపబడుచున్న, (దుమపరంపరా ద చెట్లగుంపులబేశ, 

భ్రయంకరంబును; 

(£) దుర్గర తర = భరింప రాని, అమర్మ = క్రగేపము'ణేత, (ప్రపంచిత = వెడ 

లుప్రుగా చేయబడిన, § చెపేటికా = పంజాలబేత (“పొణౌ చేట (ప్రతలప్రహస్తా 

వి సృృతాంగులా? అమ - సింహావ్యా[ఘైదుల హా హస్తమును “ప ప౦జాిఅందురు.) నిహత = 

కొట్టి చంపబడిన, బహుళే = అచేకములైన్స హరిణగణ = లేళ్ల గుంపులయొక్క, 

గభగళిత = కంఠములనుండి కారిన రుధిరధారా == నెత్తురు ధారలబేత, ఆక్ట్ర దు 

తడిసిన చరణ = పాదములను విన్యాస = ఉంచుటబేత్స దీపిత = (ప్రకాశించు 

(= తెలియు) చున్న, sss జ త్రమజాడలబేత, నివేదిత = "తెలుపబడిన, వ్యా సు 

సమూసా జ వెద్దప్రులుల చు క్రములచేత, దురవగాహంబును = చోరళానిదియును) 

4. క శక = వ్యాను 
(సీ (స్ఫితి మనగా _అధికమైనది గ్లాని వ్యాపించినది కాదు. “సీతం 

స (అమ '“స్ఫాయత ఇతిసే సీతం షస. (గురు = (ప్రబో 
“ఏణాల౦ విపులం స్ఫీతమ్, $ (విశ్వ 

| వూ టీ *చంక్రంప్యమాన = మిక్కిలి కదలుచున్న , 
కంప్యమాన మనగా “దలింప బడుచున్నది గాని జలము కాదు, 

కదలుచున్నది “కంపమానము' అనబడును. 

గ్థీ ఫూ, టీ. *కోపముఖేత విస్తరింపంబడిన - -చెపేటికా = వెంపకాయబేత, 
నిహుత్ర = కొట్తయడిన. ' 

పాపము ఫూ, టీ, పండితులకు “చెంపకాయి అనగాేమో తెలియలేదు, 

“వి స్టరింపయబడిన చెంప కాయి యంట 1! “వంపకాయళేత కొట్టంబడినవంట 1 చెంప 

కాయ - విస్తరంచుటకును ముడుచుటకును తగిన వస్తుననుకొ న్నారు. పొరపాటు, 

“ొంపకాయి అనగా చెంపదెబ్బ, 

“భంపకాయ = చేంపదెబ్బ.” (శ, ర 

“చంపకాయ - 2 8120 01 the cheek.” ((బొను) 

చెంపమీద కొట్టుటశే “ఇంపకాయి యని “పీరు. కావున “చంపకాయజేశీ 

కొట్టడిసివనుట కప్పు, (బి స్తరింపంబడిన ఇెంఫకాయి అనుట అంతక ౦పెను కప్పు. 
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అయి = లా = అడవికాబట్టి అభిలద్విజాశయంఖై = సకలపటు 

లకును నిలువనీడయై [సత్ర 0బు == అన్న దాన గృహము - లేక - యజ్ఞము - కావున 

అఖిల బొాహ్నణులకును - ఆ శయింప తగినదియె, అని అరాం, = గస (ర్రైమాన్నా దే 

క వ నేపీది న. “దంకవి ప్రాండజాద్విబో :' శ్ నత్త్రహర్యాన న 

సస ఫుండరీకనిలయం బె ణి వెద్దపులులకు నివాసం బె, (వనంబు = నీరు - కావున 

శెల్లదామరలకో న్్ - అన్ని స “వనేసలిలకానే! “వ్యా_ఘేపీ పుండ్ర 

రన్లో నా! అను] కాననంబు = అడవి - కావున సక, .య౦బె, = సకల = సమస్త 

మైన అగమ=వృవతీములకేత్క (“పలాశీ ద్రుద్రుమాగమా$,? అమ రమణీయంబ్రై (కళ 
అననము. = కొననము == (బ్రహ్మయొక్క ముఖము - కావున (“మూరులేవేధసిబైధ్నే 
పుంసీ కః! అము __సకల 4 ఆగమ = సను _స్టవేదములభేతనుు రమణీయం'బై, 

అని '_ తశ కుంజ, , ,లరబై. కు౦జ - రహీత = ఫొదలులేని, స్థలంబుకాకుండి 

యుకా (పొదలుగలస్థల మై - అనుట.) కంజర - హీత = ఏనుగుల కనుకూలమెన, 

సకల (కుంజర - wane కుంజర - నల లర = అని న్. 

త్యారమ్యు -- కుంజర -_ హీతస్థలంబు కాకుండియు, అనుట చేత నిరోధము; క్రంజ = 

రహితస్థలంబు కాకుండియు జ అనుటచేత పరిహారము.) సుమనఃస్థానంబు = దేవశ్రలుండు 

తావు - కాకుండియుక ) సుమనః లూ అని చమ, సుమన; నాసం 2ంవూలక 

ఫం = అనియన్థాం, (సుమనః = దేవతలు అనుటచేత విరోధమ్యు వూలనుటణేత 

తత్సకిహారము) పల్లవ = చిగురుటాకులక్సు అగమ్యంబు = పొందరానిది - శాతు౦ 

డియ్సు పల్లవ - అగమ్యం, అని - చను, పల్లవ = పొదలేశములబేత (= అడుగు 

కొంచెముగా మోపీయు,) అగమ్యము = పొందరాని దై = అడుగైనను పెట్టుటకు వీలు 

“బెంపకాయబేత కొట్టినాడు' అని తెనుగువారనరు, ఇెంపదెబ్బకొట్టాడు? 
అనీ వ్యవహారము, “చంపకౌయ యిచ్చాడు? అని జాతీయము. సంస్కృత భావ 

యందును *వేంపకాయ యిచ్చుట'యే జాతీయము... 

కఖడికోపాధ్యాయః శిహ్యాయ చ పేటి కాందదలతి.” (మహాభాన్యము.) 

“బఫీటికా - A blow with the open hand” (ఆప్లీ) 

ఇంతకును “చెంపకాయి విద్య నేర్చు-వేళ్ గురువులు శిష్యులయెడలన్ను పొల 
యలుకలవేళ్ నాయికలు నాయకులయెడలనుు, సుక్రమారముగా - ముచ్చటగా వాడ 

దగినదిగాన్సి హింసా ప్రధానములైన వ్యాఘ్రౌది (కూరజంతువులు హరిణాదులయెడ 

వాడదగినడి కాదు, “వి _స్పరింపంబడదగినదియును కాదు, కావున (ప్రకృతమున చెపేటి 

కకు 'చెంపకాయి అను అక మనుచితము, 



ళీ 8౮ సారంగధర చర్మితము [ఈ 

కానిడై - (“చిగురుటాకోలను పొందరానిది? యనుటబేత విరోధము; “అడుగెనను పెట్ట 

శానీది అనుట చేత తత్సరిహారము,) ఒప్పు, +౪ అక్క్మా_౦తారంబు = ఆయరణ్యమును- 

చొచ్చి = అచ్చట్స అకాల, +44 ర్కీంల౦బు.= 1 అ కాలసంధ్యా రాగకృత్ =అకాలప్టు 

సంజకెంజాయను చేయుచున్నడియు అ(భ్రంకవ = మింటికంటు చున్నదియు. చిట 

చిటార్భటీనటత్. = చీటచిట శబ్ణములత్రో తొండవించు చున్న దీయు - నగ్కు చటుల 

డావప్రావక్ర = తీవ్రమయిన కార్చిచ్చుయొక్కం) ఊ తీ_లంబు జ ఎగయుచున్న 

మంటలుగల్క కుత్కీ-లంబు = పర్వత మయొక్క) గ్థీ ఓలంబునక = మరుగున నిల్చి 

మూండు ల్తరువులు క ముమ్మాటికిని సెలవు - కొన్నచా రగుటం జేసి సత్చురుహిఢ్యు 

నిజా = సత్చురువ(శేస్టుడై న - సారంగధడదుని వధ్యశిలమోందకా = వధింపబడేవలసీన 

వారిని నీలుపుట శేర్పరచిన బండమోద్క ఉనిచి = నిలువబెట్టి, 

పా తలారులు సారంగధరుని కాలు సేతులు నబుకుట ల 

సీ హీమశై లజాజానియెదురుకట్లకుం బోని 
యల యించువిలుకాని చెలున్రవాని 

న  ———” 

+ వూ, టీ. _ “సంధ్యా, ..కీలంబు = సంధ్యా రాగమువ లె (ఆకాశము నొర 

యుచున్న + + తీవ్రమయిన దావొగ్చ లబేత ఎగయుచున్న మం౦టలులది.. 

“అకాల సంధ్యారాగకృత్ * అను (ప్రాచీనపాకయ్య కా, పౌంలో “అశాలసం 

ధ్యారాగవత్ ' అయినది. ఫూ, టీ, లో “అకాలసంధ్యారాగము? = “సంధ్యా 

రాగమే అయిశది. “డావాగ్నులబేత ఎగయాచున్న మంటలుగలది? అనుట 

సరికాదు. ఎగయుచున్న నుంటలు దావాన్ని వే, కాబట్టి “దావాగ్ని యొక్క - 

ఎగనయుచున్న మంటలు అనుట 'సరి, 

1 ఫూ, టీ, “ఓలంబునక్ ౫ దాంపునుి 

ఓలవునగా మరుగు (= చాటు) గాని 'ీడాంపు' కాదు, శీలము == వృట్ను 

ముదలగువానిచే మజుంగగుచోటు) (శ, ర 

క్ర, “పినుమిటీఏి పలంబిది 
అ ౧ 

యనకుండయ నోలమును బయలు నొక్కటిగాం 

గనువిచ్చుటయును మోడ్సుట 

యును 'సరిగాందమము పర్వ నుం దోడోకా.) (విరాట. 2.82) 
వ. శమంబునిగిడి మిట్లు పల్లంబు బయలోలంబని యేర్నతుపరాకున్న సమయంబున.) 

(విక్ర! 6-66.) 



3.] తలారులు సౌరంగధరుని కాలుసేతులు నబుకుట ర రికా 

గళలు వెచ్చము గాని కలువ నెచ్చెలికాని 

మురువుం గి మ్మీనసీని మోామువానిC, 

గసటులేని కడానిపసిండి నించుక యేని 

సరకుసేయని మేనివాయవాని( 

గలికితు మ్మెద యాని నలులోనివిరిం బోని 

"మొలక పాయనుం. బూని యలరువానిం 

గీ గరగరనివాని ముఖవిలోక (పవర్గ 

మానమోహపయోరాశిమగ్న యువతి 

జన హృదయ సంగ తాంగజ జ్వలన సామి 

ఛేని యగువానిం బిబుతుక జేనిం జూచి, ౧౦౮ 

టీక, హీమశెలజా = జాని = పొర్వతీభ ర్థ (= శివుని యొక్క. ఎదురు 

కట్లక్షుక = ఎదుటికి. కసటులేని కడానిపసిండిక = మాలిన్యములేని మేలిమి బంగా 

రమును,-- (కిమ్మనీన్సి సరకుసేయన్సి పోని _ ఉపమావాచకములు) [ గరగరనివానిక = 

ఎట్టి దోవ.మును లేనివానిని ( = అననద్యుని) ముఖ, + దేని.) ముఖవిలోక == (శన) 

ముఖము చూచుటచేత్క, ప్రవకమాన డా "పెచ్చు'పెరుగుచున్ను మోవా = వలపనెడి, 

ప్రయోరాశిమగ్న = సముద్రమున మునిగిన, యువతిజన = ల్మేబాయఫు (వ్ర్రీలయొక్క, 
హృదయసంతే = హృదయమును గాఢముగా ఆవరించిన అంగజజ్వలన = మదనా 

గ్నీకి, సామిభేని = (ప్రజ్యలనమం త్రము - అగువానిక చిబుతుక"టనికా a యువరా 

జయిన సౌారంణధరున్సి చూచి, 

సామి భేని-- “బు క్నామిభేనీ ధా య్యాచ యా స్యాదన్ని సమింధనీ3_.అమ, 

+7 కరగని వానికి ఈపదమునకు ఫూ. జీ. లేదు, కాని, “విజయి - (2-16క్సీలో 

అశావ్ర్రీగాశే. “గరగరని = మిక్కిలి నాగరకత ౫లిగిని అని టీక (వాసీనారు. 

కాని *గరళరకు? - నాగరకత యను అర్థములేదు, 

“గరగర = నిక్షోహమ్యు నిర్మలము. (కర్మధారయ 'సమాసమఃనందు దీనికి నిగా 
ఇమంబు వచ్చును. (శ్ర, ర 

ఉగరగర గాని భోజనము, కన్నుల పండువు గాని రూపముకా 

సరసుల కింపుగావు. (చాటు. మంజరి, .ప్రు. 69) 

“మేదుర సమాఖ్య యా మినమిననివాండ్రు గరగరనివాండు నారును గాల 

కంఠ,” (ఆం, భా, 8-10.) 



రళం సారంగధర చరిత్రము (ఆ, 

క, “ఎటువళెం దునుముల వచ్చు౯ 

గటగట యీాతలిరువంటికరపది మనుచు 

జొటజొట కన్నీ రొలుకలో6 
గటకటపడి విన్నందనము గడలుకొనంగ౯ాం ౧౦౯ 

ట్రీక్ర. = తలిరువంటి = చిగురాకులవంటీ, కరపదము = చేతులును - కాళ్టును, 

కటకటపడి జా దుఃఖించి, ((కటకటంయబడు? శ, ర వూ ము, నన్ఫు (వ్రాత ప్రతులలోను 

గూడా కటకటపడి” అనియే పాఠము) 

ఉ, ఉన్నతలారులం గని వ్రీయోక్తుల నాతండు *మిరు నాకు, నే 

నెన్నండు మోకు, నెగ్గు ఘటియించుట లేదుగదా* *నృపాలుంే 

మిన్నక యాజ్ఞ వెట్టు. డనెె మోఅుగ వచ్చునె? మోకు * నేటికి౯ 
ఖన్నత్మనొందం+ "వేయ. దగుకృత్యము చేయు డటంచు. బల్కి-నక౯, 

టీక. నృపాలుండే మిన్నక = ఊరక (వెనుక - ముందు చూడక్క అన్న 
మాట) అజ్ఞ వెట్టుండు అనెక = వీనిని నరికి వెయ్యండిర్కా అనెను, మోజంగవచ్చునె = 

అకనియాజ్ఞను మా రతిక్రమింపవచ్చునా 1 ఖిన్నతనొందకొ - మికుకొ = ఏటికికా = 

మోరు దుఃఖపడవలసిన పని యేమి? 

చ, *తలంపుము నీకు నిష్ట మగుదైవము నావుడు( “దల్లిదండ్రులక్ 

_ దలంతు నటన్న, నిర్ణయత. చామె తెగించిరి ధర శ్ర దేవత౯ా 

దలంయెదనంటినాా 1 యతండె దండ్యునింగా నొనరించెం దల్లిదం 

డ్రులు నిక దెవముం దన కుడు, ప్రభు శేఖరుంజే తలంపల౯.” ౧౧౧ 

ey, స్ో ఊడుప్రభుశేఖరుండే = చంద్ర శేఖరుడే = శివుడే 

చ, అని హృదయాలు జాయన, దయాళునిల గాలుని సంహారించి మిం 

చీనభునునిం, గరంబు విలసిల్లం దివ్యపదం బొసంగు వే 

శా పొ నృషాలుడో,. అజ్ఞ వెట్టుండని 

(అన వెట్టుటని అని వూ. ము, పొ. డన అని కా స్రీ గారి సవరణ, ఏమయి 

నను ఈపాఠమున అర్థము కుదురదు. సరియైనపాఠము తంజ. (ప్రతులలో లభించినది. 

2 కా పొ “నేటి! ఖిన్నతనొంద?) అర్ధమేమో $ ఫూ. టీ, లేదు! 
"సటకా? అని రంజ, పొ, 

fr. పౌ, 'యనఘు” (ఇది సొ ము, పా 



3] శలారులు సారంగధరుని కాలుసేతులు నజుకుట కళ 

ల్పును బరమేశు శంకరుని లోకశరణ్యుని భ_కృవత్సలుం 

బెనంగొనుభ క్రి వృాత్క-మలపీతి దృఢంబుగ నిలియుండగ౯₹౧౧౨ 

టీక హృదయాశళు(డు = నుంచి మనసుళలవాడయిన, ఆయన = సారంగ 

ధరుడు, దయాళుకా = దయగలవాడును కాలుని, 4 ,ఘునునికో = (మార్కండేయుని 

రతీంచుటకై) యముని శితీంచి పొగ డ్లకెక్కిన గొప్పవాడును - ((ప్రకృతమునను = 

అయే రతీంచగలడని సూచన) కరంబు = మిక్కిలిగా విక సీల్లక = ప్రకాశించు 

నట్లు, స దివ్యపదంబు = ఊ త్రము పదమును - శై వల్యమును, ఒసంగు - చేల్బును, 

(కరంబు విలసీల్ల కొ = చేతులు వెలయుచుండ గా, దివ్భపదం౦బు = చక్కని పొద 

ములను = ఒసంగు వేల్పు - అని చమత్కారము. ),___ అయిన శంకరుని, 

గీ ₹Xత బహుళపకుమున గదా కరపదంబు 

దజుగవలయును సారంగధరున కరయ? 

గతబహుళపత్షమున నలకరపదంబు 

దజుగ వలసెను సారంగధపన కపుడు! ౧౧౫౩ 

టీక, అరయకా = విచారించగా శ్రీ సారంగధరునక్కు గత బహుళ పటీమున' 

= (పొందిన యేక పతీములుజు నడవడికను సార్సి నుతభేదము లుండినగదా, 

కరపదంబు తేటుగవలయును = చేతులు కాళ్ళు నజుకవలసినది! = (సౌరంగభరన 

కుక = చంద్రునికి గత్క,,గదా = బహుళ పకీమునందుళద్యా కరపదంబు రణ 

ను కిరణములు తజులనలయును కా త్యపోవలసినది! అని చందపరముగా- 

అర్జాం) అట్టిస్టి సితిలో అపుడు గతబహుళపటీమునకా = (పోయిన ల 

¥ సా. టీ. “దివ్యపదంబు = దేవతలతావు (స్వర్షనునుట)' 

పరమేశ్వరు డనుగ్రహీంచిన యెడల అశాశ్వత మెనీ స్వర్షము నేమి! శాశ్వతమైన 

కైవల్యము నే యియ్యగలడు, 

[7 శా. పొ ధరి (ఇది వూ, ము. పా) కి తంజ పొ. 

శా న్ర్రీగారి పాఠయున శబ్దాలంకారమే కోక అర్థచను తరము డా పడు 

చున్న ది, 

థి వూ. టీ. “సారంగధభనకుకొ = చందునక్కు గత బహుళ పటీమునస = 

పోయిన సెక్కుండ్రు అ లచోట = (ఆప్త లెల్ల వదలిపోయిన యి వనములో. iN 

ఫూ. టీ, కర్తల కీపద్యములోని చమత్కార "తెలియలేదు సరిగదా అసలు 
అర్థమే న. 

ర్ 



రోరే౨ సారంగధర చరిత్రము (ఆ, 

ననే = ) అతడు మంచివాడు, నిర్ణోష్సి యని మతఖేదము లేక యెల్లరును ఏకవాక్య 

ముగా చెప్పుచున్నప్పటికిని సారంగధరునకు - కరపదంబు  తణుగవలసెను ఇ 

నరుకవల"ెను. (గలే, + మునక = బహుళ (= కృష్ణ పకీము పోయినపేమ్మట్క సారం; 
భరునకుక ౫ చంద్రునికి, కరపదంబు = కిరణములు తటు వలెను = తీయిం 

నలసెను = అని ల. 

గ్, వాండికత్తుల నెత్తురు వజద గాగ, 

“హర మహాదేవ శివి యని యతండు వల్య-6 

దజణిగి తలవరు లా ఏిపత్యంరుండు గాని 

రానుతు విపత్యరుండుం గాలం చేసి రపుడు* ౧౧౪ 

టీక... విపత్ = కరుండు కొని క (ఎవరికీన్సి ఎట్టి ఆపదను చేయువాడు 

కానట్టి ఆరాసుతుక్కా తలవరుల్కు "నెత్తురు వజిద (గక == వాగుపారగ్యా వాడి 

కత్తులక్కొ వి - పత్ ౬ కరుడు కాయకా చేసిరి. (పోయిన కాళ్గును చేతులు గల 

వానిగా చేసిరి.) = కాళ్లు చ్లేశులు నరికిరి 

+ సారంగధర విలాపము 4. 

ఉ. లొ వగు సట్టిదుర్షశ యలంత సహింపంగ లేక య(శుధా 

రావళి గాజ, “హా! జనని, హో! జనకా యని “బెట్టు గాగ వా 

పోవుచు జొతుపాప యనం బొ ల్పగుబేహము ర క్తసిక్తమై, 
అ ' ఆలా. అల ము ॥ 

భావరసూతి కీ లెడలుబొమ్మవిధంబున వ్రాలె భాస్థలి౯ ౧౧౫ 

టీక, లావగునట్టి = అధికమగుచున్న, దుర్దశ - అలంకక = కష్ట్రదళవలః 

బాధను సహింపలలేక్క అ(శుధారావళి = కన్నీటికాలువలు కాజిక్కొ. బెట్టుగాం 

వాపోవుచుక = మిక్కిలిగా. కోకించుచు, భూవరనూతి = రాజకుమారుడు (సారం? 

ధరుడు) జొత్తుపాప _ అనక = "నెత్తురుగందు (అప్పుడే పుటినబిడ్డ వలె పొల్పగ 

జేవాము = మనోజ్ఞమైన శరీరమంతయాను ర కసి క్షమె = నెత్తుటదడిస్కి కీలెడలు ' 

మరతొలగన = బొమ్మవలె, భూస్థలిక్కా (వ్రాలెక = పడిపోయెను, 

Eee Vo థః శి ee 2 శి కు ‘ పా బిట్టు బెట్టు వూ, ము తంజ (ప్రతులు 



శ్రే] సారంగధర విలాపము రరతె 

* గీ అతండు వడియెడుదురవస కాత్మం బొగిలి, 

కొంతతడను *నికుంజాలి పొంత। వాలి, 

తాంతతను( దైనయతనివృత్తాంత మల్ల 

నరసి పోదము గా కని ్ళ యట వొలంగి. ౧౧౬ 

టీక, నిరుంజాలిపొంతకా = పొదరిం్గ సమీపమున, (వ్రాలి = అణగియుండి, 

తాంత, ,. మెల్లక = మిక్కిలి సోలిపోయిన చేసాము గలవాడ్రైన ఆసారంగ ధరుని స్థితీ 
యంతయు అరసీపోదము గాక్క యన్సి అట తోొలంగి = తామున్న చోటునుండి తొలగి 

(అవళలికి అన్వయము) 

చ తలవరు లేగ లేలవులితండము నెత్తుటిగాలునై హళా 

హాళి మెయి రాలు, తాగ లయినట్టివృకంబులు" కోల్పులుల్ రొదల్ 

చిలుకుచు నీలో నీగలును జీములు దొంతరగాలోం బెపయిక్ 

విలపీల మూల, మూలవళలె బెగీలి పల లేక వేదన ౧౧౭ 

RTT nT CTT 
అందువలన శా స్రీ గారును “శ? అనియే ముద్రించి నారు, 

1 శా పొ “నికుంజంబు పొంతకుంజని. (ఇదీ ఫూ. ము, సా) నికుంజాలి 

పొంత వాలి” అని తంజ, (ప్రతులు నాళ్టింటిలోను, తంజ, (ప్ర, పాఠచేు మూలానుసారి. 

“అడరుచుం దలవరు లా చావుచేటు కనిపోదమనుచు నక్క_డC జేకువంద్యు 

మును మైన పొదలలో ముని(గుండి రంత? (నవ ఫు, 16) 

+ శా. పొ “అటందొలంగి.? 

స పాఠాం= “నెర్తుటివొత్తు 3) (గిడుగు, అప్పం పొ, 197) 

f “రాజలయునంటి' అని అప్ప. పొ, అర్థ మేమో? 

1 కాం పొ “క్రొంబొదల్? (“కాయలు = ఘాతుకములు = (కొంబొద 

లలో = ఈలా = చొరయా? అని ఫూ, ట్ర 

తాయగలయినవృకములు [కొంబొదలలో చాచ్చినచో సారంగధరుడు భయపడ 
చేల పొదలలో (క్రొంబొదలు - (ప్రాంబొదలు అని రెండువిభములా? అప్పశబీయము 
నను ష(క్రొంబొదల్? అనియేయున్న ది. కాని “మెకంబులు (కోల్సులుల్? అని ఫూ, ము, 
నను (మె (వక ౦బులు (శ్రబొదల్? అని త౦జ, (ప్రతులలోను 'పొశాంతరములున్న వి, 

"నేను శా, పా, నుండి వృకంబులను ఫ్రూ. ము, నుండి 4(క్రోల్చులులను (గ్రహీంచి 

బోడించినాను, 



లళీళల సారంగధర చరిత్రము [౪ 

టీక, తలవరుల్కు ఏ(గకొ = అవతలికిపోగ్యా లేయఫులితండము = కొద్ద 

ఫులుల గుంపు, నెత్తుటిగ్లు కై = శెత్తుకు వాసనను బటి, సాళాహాలి మెయికొ = 

నబగబు రాయక = రాగా జాొగలయినటి టి వృకంబులు = నయ్య్యాళిగంప 

లయిన తో జేళ్లు, (తోడేలు మికి-లి క్రూరమయినజంతువు. అది తనజాతీజంళువును 

పడా తినును) కోల్పులు = నుహా శార్టూలములు, రొదల్ చిలుకుచుకా = భయం 

కర శబ్దములు వేయుచు, ఈక = ప్రచేశింపగా, (= తనకడకు రాగా.) - ఈ 

అ వన దొంతరగాణగకొ = పరంపరణా, సీలపీల మాక = గబగబ 

చుట్టుకొనగా, 'బ్యెలి = భయపడి, మూంగవలెక్ = మూగవానివల్సె పల్కంగలేక్సు 

చేదనకొ = బాధచేక్క (అవకలికి అన్వయము) 

క సొమ్ముసిల్సి కొంత $తడవుకు 
(గ్రమ్మజం చెలివొంది ౪ చూచి, క్ దెజచి సమో 

పమ్మున నవ్వరిం గానక 

నుమ్మలిక వెసంగ నసువు లూటాడంగక్, ౧౧౮ 

టీక... సొమ్మసిలి = మూర్చిల్లి “తెలివొంది = స్పృహవచ్చిి - ఊమ్మలికము - 

ఎస౦ం్గక్షా = దుఃఖనుతిశయింపగా, అసువులు - ఊటాడంగకొ = (పొణములు కొట్టుక 

లాడ గా. 

చు “అలంత సహింపరాదు, తెగటారురు రం డిఫు డెందుం బోతిరో 

తలవరులార, మీ రయిన దగ్గజ వచ్చి వధించి ఫోవ రే 

యలనుట కోప నోమృగములార, యయోా! దవకీలలార *న౯ొ 

బాలియలోంజేయ రే వెతలంబొందలో వేనని *కూయు వేమణుక్. 
లా ల నానా లాబాలు 

f కా. పొం తడసిన (గ్రమ్మజం 'జెలివొంది 

తడయుట యనగా ఆలస్యముచేయుట. మరి యిందు తడసీన (= అలస్యము 

చేసిన) వాశెవర! ప మునిగియున్న సారంగధరుడా' ' :కొంతతడవుకు అని 

శే౦జ, సాం 

కా, పొ కేచి 

కాళ్లు తెగిపడియున్న వాడేమి? లేచుపేమి! చూచి) అని తంజ, పొ, 

ప కా, పొ, తక కొ అన్సి తంజ, పా, 

2 ఛా పాం కోయు; (కూయు? తంజ షా 



8.] సారంగధర విలాపము కరో 

టీక. అలశ = బాధ్య తెగటార్తరరండు = పూర్తిగా (ప్రాణములు తీసి 

జీయుదురుగాని రండి, దకకీలలార = కార్చిచ్చుమంటలాలా, 

గీ. కుపితమానను(డై వృథాకోయంబని వె 

నకట! యిటువంటి {కుపిత యెండై నం గలండె! 

*కాలుచేం గోతపడ లేక కడకుం దొలలం 

గాలుచే ౪ గనోతపడంబేసెగా లతాంగి! ౧౨౨ 

టీక... కుపితమానసుండై = కోపిస్టు డై , వృథా = నిహ్యారణము గా కోయక- 

పనివెక = కాళ్ళుచేతులు సరుకవలసినదని ఆజ్ఞాపించెను. ఇటువంటి, కుపీత = చెడ్డ 

తండ్రి ఎంధద్రైనగలండె (= లేడనుట.) కాలుచేకా = యమునిచేత, కోంతపడలేక ౫ 

వీంంసపడజాలక, (అనగా నరకబాధలకు జంక్సి కడకు దొలయగకొ = నేను తప్పించు 

కొనిరాగ్యా లతాంగి = చిత్రాంగ్సి కాలు _ బే = కాళ్ళుచేతులు, కోంతపడంజేసెలగాజు 

సరుక బడునట్లు చే సగదా! 

స్స దొరలచి త్తంబు వీకరణిం 'బాటిల్లుం గా 

._ యని తం డ్రి యవి వేకమునకు నడలుం, 

1 కా. పొ కువిభుండెందైని (ఇది వూ. ము, పా) 

తంజ, (ప్రతులు మూడింటిలోన్సు మద (పః శండింటీలోన్సు 'కుపీత - యెందైని 

అను పొఠమున్నది. మరి ₹ెండ్తు (ప్రతులలో కువీతుండెందైని అను పాఠమున్న దీ; 

నీరసము, “కుపిఠ, , ,కుపీత' అని యనముకము. కావున తక్కినపాఠములు (గాహ్యములు 

కావు. 

£ కా. పొ కాలుచే గోతయబడలేకి (“కాలుచేక్లా = యమునిచేత, గోతకా = 

గోతిలో? అని వూ, టీ) 'కోంతపడు అను జాతీయము నెరుగక “గోతకా = గోతిలో, 
పడు అని యరము చేసినారు. “కమలాత్నీ తుచ్చభోగముల కాసీంచి యమునికేం 

గోల కమ్మ నేనోర్వ.” (బా. శం. సారం. ఫు, 28), “ఆపిల్ల అత్తగారి కోంతలు 

పడలేకున్నది! అని వ్యవహారము. (చూ, నూ.. ని. “కోంత? 

(కా: పొ కోతంబడంటేసె 

ధాతువు “కో(తపడు (= కోంతవడు) గాన్సి “క్రోతయణుడు? కాదు. కోంశవడు, 

రోంతపడ్సు మూంతపడ్సు మొదలగు (క్రియలకు _- కోంంబడు, రోంతంబడుు మూంతం 

బడ్డు అనురీతిరూపములు కల్పించుట తప్పు, (చూ, శే, ర; సూ, నిల 



లోరో౬. సారంగధర చరిత్రము [ఆ, 

దరళలోచనల నేతజి నమ్మరాదు గా 

యని పీనతల్లీ మాయలకు౭ దలశు, 

చేను చేసితి నేర మిటు సేయ బేనుని 
కీని బాడి లేదు గా యని గలంగుల 

దొలిమేన నెవరి బాములను బెట్టితినొకో 

యనుభవింపకపో నె యనుచు వగచు, 

గీ, సచివసుతుమాట నిజ మాట సారె బూగడుం 

గొంత పే పేడ్చుం జంతించు6 గొంత ప్రొద్దు; 

శర్వ! శంకర! శనిధర! శరణు నాకు 

పీవి యనుచును నొడువు నొకింతతడనవు, ౧౨౧ 

టీక. తరళలోచనలక్ డా య్రీలను, 

—+ సొరంగధరుని పూర్వజ న cr ne 

గీ, ఇటువలె ననేక గతుల నారటము నొంద 

గగనభారతి వానిపైం గరుణ వొడమి 
“యడలకు కుమార, నీ కిది గడవనేగ 

'దెట్లనినం బూర్వవృత్తాంత మెల్ల వినుము ౧౨౫౨ 

టీక, గగనభారతి = ఆకాశవాణి, 

క, ధరమై మోహానపింబా 

ధరమై రిపుభయదహయ మదావళ ఏరో 
త్కరమె మహాసీయరమా_ 

కరమె కౌశాంచి యన నొకపురం బమరు౯, ౧౨౩ 

టీక, ధరమెక్ = భూమి (యను కాంతకు యొక్క చేనామున, మోహాన 

బింబ శోఅధరమై = మనోజ్ఞ మైన దొండపండును బోలు అథరమువంటిదై) రిపు... 

త్కర మైరిఫుభయద = శత్రువులకు ..భ్రయమును కలిగించు సాయ = గుజ్జిమల 



3] సారంగధరుని పూర్వజన్మ కథ రోళో౭ 

యొక్క ను, f మదావళీ = ఏనుగులయొక్కయు, వీర = శూరులయిన భటుల 

యొక్కయు, ఉర్కరము-ఐ = సమాహముకలదియై మహనీయ = విస్తార మైన, 

రమా ౫ (లమ్మీకి =) సంపదకు అకరమై = పుట్రిని లై, కౌశాంబి-అవురుకొ=ఒపును 

లఖ్మీ సంపదల నభేదముగా చెప్పవచ్చును. 

“కమలాసంపదోః కామ, ధ్వజే మకరమత్స్యయో 8 

దానవాసురదైత్యానా, మెక్య మే వాభిసమ్మతేమ్,” (కా. కొల 
ల Gs ce 

f వూ. టీ. 'నుదావళ = మదప్పుశేను(గులు,' 

గొప్పపొరపొటు. 'మదావళీ? మనగా “ఏనుగ? గాని మదపుశేనుగుకాదు, 
(“సింధురస్సామజ:ః కుంఫీ మాతంగ మదావళీ 8. అమ.) మచావళేము = మదజలము 

కలడి-అన్సి వ్యుళ్చ క్త్యర్థము. అంతేగాని నద = మదించిన ఆవళీము ఇ ఏనుగు” 

అని యర్థము కాదు. కావ్యములయంద్భు గజపర్యాయమున *మదావళ) శబ్దము, 

మదగజపర్యాయమున *మదమడావళ' శము వాడబడియున్నవి, కొన్ని యుదా 
జారణములు,ఎ 

(మదానళము.) 

(b) ఈ “ఫ్రీవ్య (ప్రదరములు నెజయ మెటియయా 

మచావళీము మిందవెలిం” మారుతి యధిపొ.౫ (భౌ, కర. 1-76.) 

(2) వ. “కుంద శరదిందు ప్రరందరముదావళ్గ ధవళ్థవరంబునః.” (వరాహా, 4-70.) 
జ 

(8) a “సర్వతః (ప్రచలితేః కణాత్మన్యా సౌధళ్ళంగపతితె స్త్వదంబుఖిః 

సంగతో న సమలత్యత మఖం, నిర్మలః సురపతే ర్మదావలః.” 

(గంగాలవారి. ల్-లిక) 

(ఓ) సీ, “మదవదాకృతి ముదాస్పదనుదావళ రదా 

(గ్రదగచాభుజవదా వదజనొఫు, ౫ (ప పీ, నేం, బి పద్యము, 806) 

(ర్) గీ “దైవతనుదానళీ ౦బు చోదంతియకయ.” (ఆం, భా, 1.56.) 

(మదము దావళము ) 

(1) నీ. “హంసభాషిణి నణీహార విభూషిత 
x గా wu శుద వాద మ మధు*భ్లు క్తి, (కళ శాస్త్రము.) 

(2) సీ, “నుదమదావళే బలాస్పద పదాత్యాజికో 

విదవిదాశ్వ కఫళతోంగ విలసీతంబు. (పః వి, "వేం, ని.) 



రోరరో సారంగధర చరిత్రము [6, 

క, ఆనగర మేలురా జూ 

జ్ర నయపల కాలి సత్యసంధుండు సుగుణాం 

బరీ (న్రీహరిపదసే 

వానందుండు ధవళ చం[దుం డనలగాం బరలసక౯ా ౧౩౮ 

టీక, అజ్ఞా నయ బలశాలి = దండనళ క్లియు = న్యాయ సంప తీయు = భ్థుకా 

బలమును కలవాడు, 

గీ, అతని శేవురు సతు లుందు, రందులోన 

భువనసుందరి యనిమెడు 1 భోగ సతికి 

'మేలువాండు ధరాతల మేలువాండు 

మేదినీం దులలళో నెల్ల మేలువా(డు, ౧౨౫ 

క ఏవురుసతులు = అయిదుగురు భార్యలు భేగసతీకికొ = భోనకాంశకు, 

(రాజు భార్యలలో పట్టాభి సేకమును పొందిన దానిని మహీషియనియు తక్కిన 

వాండ్లను భోగినులు = భోగసతులు) అనియు నందుకు. శృతాభిషేశా మహిషీ 

భోగన్యోన్యానృప వ్ర్రీయఃి అమ భువనసుందరికి, గ్థీ మేలువాండు = భువన సుందరిని 

మిక్కిలి (పేమించిన వాడు; 

పంచచామర ము, 

అమాత్యు లిద్ద లిద్ద బుందు రా ధరాధినాథు చెంగట౯ 

సతతయ జయంతుండు౯ వసుంధ రామ రాగణుల్ 

సమానళీలు రందులో వలంతి యంచు రోజో పో 

వ్షమై సుమంతునూట వించు గారవించు నెంతయుక౯. ౧౨౬ 

చారి జ చవచదానళ కరం కనయాగ్రై మర్హూచ్ళటై క్ని 
(రామాభ్యు. £-180.) 

కావున *మదావళము = మదపుళేనుగు? అనుట తప్పూ శిఖావల - దంతా 

వీల . మదావల = ళబ్టములలోని “వలి (చ) (ప్రత్యయము; మతుబర్థక ము, 

న పొ. కభోగవతికి (ఇది వూ, ము, పా 

తంజ, (పతులు నాలుగింటీలోను - “సతికి” అనుపాఠ సు యున్న ది. 

§ ఫూ, టీ. 6మేలుపాండు = నవలఫుకాండులి 



8] సారంగధరుని పూర్యుజన న కథ లోరీ. 

టీక. వసుంధర 2 అమరా(గణుల్ ద (బ్రాహ్మణ శేష్ణులు, వలంతి = 

చేర్షరి. పక్షమె = అభిమానము కలవాడ వించుళా = వినుచ్చు గారవించుక్ 
బి జ జా 3 

మన్నించును. 

గీ. అందుల కసూయం * గెటకొజణు మంచు మిగుల 

దుష్ట కపటవిబారవంతు(డు జయంతు 

థి డంతకోపముం డెపుడు సుమంతుం దునుము 

నంతకోపముతో నుండు నాత్మలోన. ౧౨౭ 

టీక. కొజటకొఅమంచుకొ = ద్వేషించుచు, దుస్ట్రక షటనిచారవంతుండు జ 

ee కుట్రతో కూడిన దియు నగు పధక, అంతకోపముండు = 

(అంతక 4- ఉపముండు) యమునితో సమానుడు అయిన జయంతు(డ్కు ఆత్మలోన, 

నుమంతుకా తునుమునంతకోపముతోకా = నరుకవ లెనన్నంతకోపముతో, ఉండును. 

{l 

+ శా పొం కజకజి ('కరకరి ఫూ, ము పా 

కరకరి ను శాగ్ర్రీగారు శజకజి గా మార్చినారు. కాని (ప్రయోజనము 

శూన్యము. కోపమును తెలుపు పదము ‘'కొఅకొణి గాని “కరకరి కాదు; కజకణి 

యును కాదు. (చూ శర 

ఉర్టొగ్రక్రోర్ర = (anuk) Angrily: “కొరకొరమించె రుక్మిణికి? లుం (సత్య. ) 

She was enraged” (బ్రాను) 

కకక == జ అసమ్మకము,” (ఆం, పహ పారిజాతము.) 

“కరకర (కటకట) = బొరుగులు - పకోడీలు మొదలగువానిని నవులుట 

యందగు ధ్వన్యనుక రణము, ___ 

ద్వి. “కొటుక జిల్లున చేయి గురియుచు వేంగి 

కణకణమనుచుండు కార చేల్లములు,? (ఆస్ట, కల్యా, ఫు, 51.) 

N. B.—~ సూ. ని. కరకర (కటకట) = (వ్రాయుట నమలుట ,., మున్నగు 

వోనియందగు ననుకరణముి జని య చెప్పి అందు (క్రింద ఈ సారంగి పద్య 

మును “అఆరూయం గరకరమంచు అను 'పాథముతో"నే ఊదావహారించినది. ఆ 'కఠరకరి కు 

అకోళ ముద్దేశించిన త్త మేమూ! 

థ్ శాం పా “అంతకోపము. డవురొ! సుమంకుండి నుచు - నంత కోప 

ముతో నుండు (అంత, , ,డవుడా,,.’ వూ. ము, పౌ 

ఈ పాఠమున రను కుదురదు. సరియ్లైన పాఠము తంజ, (ప్రతులలో లభించి 

నది, వావిళ్ళవారున్సు నూ. ని, యును శా, పా, "నే (గ్రహించిచార్కు 

ఫ్7 



'కోగీం సారంగధర చరిత్రము [ఆ, 

క, * అట కొంతకాల మరిగిన 

నట వాండు, సుమంతునకు మ హైశ్వర్యం బు 

త్కటమై గడియ కుడుకునీ 
రటువ'లె హెచ్చిరిలి రాగ నతిమత్సరం డై. ౧ 

టీక... మమౌశ్వర్యము = (మహత్ + ఐశ్వర్యము) గొప్పసంపద్క ఉత్కటమై= 

విస్తార మై ఉడుకునీరు - అటువ లెక = ఊడికిననీగు పొంగిన విధముగా “హెచ్చిరిలి 

శాంగాక త్రము సద గాలు 

గీ, భువనసుందరియింట నెప్పుడు. + జరించు 

గుట్టుగలడాని మికిగాలి 1 గట్టివాయి 

దాని గాకని యనుదాని దాసీ నొక తె 

దనకడకు బలం బంచి మంతనమునందు. ౧౨౯ 

టీక్ర,_ గుట్టుగలజానిక = మెలకునక్షలదియు, గట్టివాయిదానిక్ = నోటి 

గండ్రతనము కలదియు, కాకిని యనుదానికొ = శొకిని యను పేరుులదియు, 

"నెన - ఒక దాసిన్సి ఫిల్వంబంచి క పిలువనంప్కీ మంతనమున౦దు = ఏ కాంతమున, 
నూ 

క, విలువల్ చెలుపం గూడని 

వలువల్, మణిభూషణములు, వలనినధ నముల్ , 

చలువల్ దొలంకు కదంబము, 

హాలు వొలుకల నొసలా సంతసిలి కా దనియ౯ా ౧౩౦ 

ఈ కా. పొ అటు” ((అటగొంకి ఫూ, ము, 'అటకిొంకి తంజు (ప్రతులు 

f కా. పొం 'వసీంచు? (ఇది వూ. ము, పా తంజ, (ప్రతులు నాళ్టింటిలోను 

(చరించు! అనియున్నది. ఉఊచితతరము. 

౯ పొ. “ట్టివాయి దానిగా గేలి యనుదాని (ఇది వూ. ము, పా 

ఖట్టివాయి కలదాన్నిగా' శేశి యనుదానిని పిల్పించ ననుట తప్తర్ర మూలే 

మాట. పీలిపీం-వినది గట్రివాయికల దానిని గాని (క్షలదానినిగా? కాదు. అసలాదాసి పేరు 

6కాక్షిని గాని “శ్లేశ్లి కాదు. ఓట్టివాయిచాని( గాకిని యనుదాని” అనియే తంజ, 

(ప్రతులషొఠము, మూల! గంభమునను. “భువనసుందరి యను భోగినివరవుం -గాకిని యను 

దోని గడు బ్రియంబొదవ, నేకాంతమునం దనయెడకు రప్పించి. (పుట, 78) అగి 

(కౌకిని (పొసస్టానమున నున్నది. కాబటి శా. షా. తప్పు, 



క] సారంగధరుని పూర్వజన్మ కథ రగిం 

టీక. విలువల్ తెలుపంగూడని = ఇంత విలువయని చెప్పుటకు వీలుగాని డా 

మిక్కిలి విలువగల, చలువల్ తొలంకు = బాలా చల్లని కదంబము =౫ సువాసనలతో 

గరాడిన చందనము, కకొతనియకా = కన్నులు కృ పిపడునట్లు 

గీ ఒసంగి యయ్యుగ్గలిక రాబ్బయుగ్భ మాత్మ 
హ స్తమున( బట్టి రాందీసి కు స్తరించి 

సివలన నొక;కార్యంబు గావలయును 

జేసెదే' యని, మొగ మింత చేసికొనుచుః గిలి 

టీక. అయుగరి కరాబయుగయు = ఆ, స్ర్రీయొక కవులము లవంటి 

చేతులు రండును; అ డా Re వ | 

క, + “వుతిముంతు. డని సుమంతుని. 

బతి మన్నన సేయు, నన్ను. బలుచల6 జూిచుక్ొ 

సతతంబు, దాన గర్వా 

న్వితుండై యున్నాండు వాండు 7నేు లతాంగీ. ౧౩౨౫౨ 

టీక. పతీ = రాజు సుమంతునిక మతిమంతుండని = ెలనికలవాడని, 

మన్న నచేయుకా = గౌరవించును, 

క, వాని కపాయము సేయం 

గా నైన యుపాయ మొకటి గల, దది నీచేం 

గాని మజీ యెవరి చేతం 

గానేరదు, పరులు దెలియలా రాదు సుమో, ౧౩౩ 

గీ, కికురువెట్టి సుమంతుబాదుకలు గొంచుం 
బోయి యువ్వరుం గనకుండ భువనసుంద 

రీవరారోహూామంచము క్రింద నుంచి 

మావమనములోనినెగు లొక్సుమా మృగాశ్నీ.” : ౧విళ 
గ 

ఈ మతిమంతు డెవడో! ఎక్కడివాడో! “మతి నుంతుండని? సరిమైనపాఠము,- 
“పతి నన్ను నెప్పుడు బలుచంగాంజూచు- మతిమంతు. డనుచు గా మన్నించు 

అనిమాలము.] (నవ, ఫు : 18) 

f+ శా: పా. (నీరజ నేత్రా! 



రగ9 సారంగధర చరిత్రము (ఆ, 

టీకా కికురు వెట్టి = వంచించి భువనసుందరీవరారోసా = (ఊ త్తమ 

రెన) భువన సుం దరియొక్క షే మంచము క్రింద - నెగులు ఇ సిచారమ్ము ఆధ్నమా హ్ 

తోొలగింప్రుము. 

క్క అనిన “నడి యంత గల్క ద 

ట్ట చేసిది నంచు6 జని * యట యొశకానోక నాం 

డొన వెట్టుకొని 'మెలంగ6గ 

ననువె న) సుమంతుపావ లది లాగించెకా, ౧౩౫ 

టీక బన వెట్టుకి”ని మెలంగయగకా = పొంచువేసికొ నియుండగ్యా ఓక నాడు, 

అనువైనక = సందుదొరకా, సుమంత్సు పొవలు = పొదుకలు అది = ఆదాస్సీ 

లాగించెకొ = తీసికొని పోయెను 

“లాగించు? (=తీసికొనిపోవు ఇదియొక అసాధారణ క్రియ, (ఫూ టీ వా 

(కీయ నను తము వారక వదలినారు, ఒకటిశండు (ప్రయోగములు, 

ద్వి “ఉడుగక కను పెట్టియుండి రయేమరిన 

యెడ సుమంకుని చెప్పు లెసంగ లాగించి.” _ (నవ, ఫు, 78) 

క్ర, “ కాంగాదు బేవధన మని 

లోేేంగక్క లాగించి యడవి లో తెరువునలంగా 

శేయపలు తం గళం నత. 

జీగాల౯ా దనచొప్పు పౌర లెజులక యుండక్లా.” (ఉఆద్భటా. 2-188) 

1 ళా. ప= “యటం చానొకి ((యట నొకొనొకి ఫూ, ము, శ. ర, 

పా 'యటయొశకానొకి తంజ, (ప్రతుల పాఠము.) 

2 శా పా, *ఒకనాండును బెట్టుకొని (ఇదీ వూ. ము, పాం 

అర్థమేమో* ఫూ, టీ. లేదు, (ఒకనాండొన బెట్టుకొని! అను పాఠమ్కు శ, ఈ 

లోను (చూ “లాగ్గించు, °) త్ర౦జ, (పతులలోను ఉన్నది. “ఒన వెట్టు అను (క్రియను 

ఫూ, టీ, వా శెరిగి యున్నట్టులేదు. ఒకటి రెండు ప్రయోగములు. పష 

సీ. ఓనవెట్టు నాం గను దనరును పొంచడంబు.) (ఆం. భా, 8-80.) 

ద్వి. * అని సేయు తలపొకో యటుగాక యున్న 

నొన పెట్టుకొని యేల యున్నాండ విచట (రంగ. రా, ఊఉ, కర్) 

వీ ప. హరింప నొన వెటుకొనియెన 

చేగు నంతకుం జే-పి జాగరంబు.) (కాశీ, 4-183.) 



క సారంగధరుని పూర్వజన్మ కథ 

క, ఆలాగునం గొనిపోయి నృ 

పాల్మప్రీయ పాన్ను| క్రింద బాదుక లిడి యా 

లూలామాలపు నాలి గ 

యాలి తనుం గానిదానియటువతె నుండె౯్. 

ర్న 

౧౨౬ 

టీక... నృపొల్మప్రియ = రాజు భార్యయొక్య - పొన్ను[క్రింద లాలామాలపు=ా 

మూసాలమారియు, నాలి = కుత్సితుళాలును అయిన, ఆ గయాళి = ఆ ధూర్తురాల్సు 

శనుం గానిదాని యటువలికొ = తనశేమియు తెలియని దానివలె . ఉండెను. 

వ. తదనంతరంబ, 

సీ 1 ఘు మ్మాని వాసించు కమ్మపువ్వుల సరా 
లొఆపుగా సిగం గొంత యొజగం జుట్టి, 

కళలు 'ేజెడు ? నెమ్నుగమున సెకముగాగ 

మంచిక స్తూరినామంబు 

కట్టాణి తెలి పాల కాయము త్రెపుటొంట్లు 

చాలువీను వీనుల నలవరించి, 

పునుగు జవ్వాది కప్పురము గుబొళించు 
కలపంబు మేన జొప్బీల నలంది, 

గీ, మిసీమిగాంచుము కాంతి వెల్పిసర, వింత 

వగబవంతిదుప్పటి వలెవాటు వైచి, 

చకచకల్ గలరత్నపాదుకలు మెట్ట, 

ధవళ చందుండు మోహాంబు తరువు సేయ, 

౧౩౬ 

౧౨లో 

టీక సెకముగా (కొ ౫ సన్నగ్శా బంటు జు ఆంటుపోగులు చెలువు ff ఈను = 
ర భం 

సోయగ మొలుకోచున్న, కలపంబు = చందనము మిసీమి = సొగ సైన్స 0 కము కా 

జంటనేత్ర వ్యన్ర్రయయొక్క. - కాంతి వెల్విసరక = బయలా[కమింపగ్యా వింత్రనగ ౫ 

f కా. పొ ఓఉమ్మని ఫూ ము నను తీంజ (ప్రతులలోను పాఠము 

'ఘమ్మని యున్నది, అది తప్పని “గమ్ముని అని సవరించుట పొరపాటు. 



రళగల సారంగధర చరిత్రము (౪: 

(కొ త్రరకప్రు ర్థీ బవంతిదుప్పటి = చిశ్రవర్షపు (వ్రాతపనిగల దువ్వలువ మోహంబ్కు 

తరువుసేయక్షో == తొందర పెట్టగా, 

చ, పరమవినీతి నాతి వెలిపావడచేం దడియొత్తి యొ ర్తి పె 

పొర నడిమోూనెయుం దిగిచి పొంకముగాగలేగొనగోటం జీల్చి, చ్చే 

౨ అభి 
మరు బొట వ్రేలం దీశ్లీ తగుమా త్రము సున్నము వెట్టి, చుట్ట య 

య్యిరుగడనొక్కి-, యాకుమడు పీచ్చిన నంది, విడెంబు సేయుచు, 

టీక నడిమి 4 ఈనె = నడిమిె (ఇత్వేసంధి). 

చ, కలరవ శారికా శుక పిక స్వర సుస్వర భాస్వరో క్రి సం 

కుల, మకళంక సంకుమద కుంకుమపంక కురంగనాభి గం 

ధిల, మఖిలస్థలస్థ గిత దివ్యనుణేగణ చాక చక్యమం 

జులమును నైన యా భువనసుందరి శేళిగృహంబు చేరంగకా ౧౪౦ 
టీకా కల,,.సుస్వర = 'సావురముల ౬ గోరువంకల - చిలుకల - కోకిలల = 

కంఠభ్యనుల"ెడి సరిగనమపధని వంటి మంచి సంగీత నాదములబేతను, భాస్వర 4 ఊ శ్రే 

వాని కమ్మని పలుకులచేతను - 'సంకులము = నిండినదీయు అకళ౦క...ధిలము = 

కసటులేని జవాజి - కుంకుమదవము - కస్తూరి (యను వస్తువులబే) సువాసనలు కల 

దియ్సు అఖీల, , ,.మం౦జులమును = అన్నితావులను చెక్కిన (శ్రేష్టములయిన రత్నముల 

యొక్క చకచక కాంతులజేతమనోజ్ఞ మైన దియునునైన, ఆభ్రువన సుందరి, శ్రేలిగ్భహంబు= 

పడకటింటిని _ చేరక = చేరగా. 

గ. ఒకతె పావడ లందీయ, నొకళఠతె కుంచె 

వెవ, నొక తై లా మజ్జక వ్యజన మూన, 

గ్థ్వూ. ట్రీ... “వంతి = (వాయ. 

“బవంతిి యనగా “ వాయత్ర పని గాని (వాంత) కాదు, “(వాత = (వాయుట, 

లేఖనము, (వాంతపని = రంగు చేయువాడు వస్త్రముల యం౦ంచులయందు రంగుతో 

(వ్రాసెడుచ్చిక్రము” (కే. రే) “వాత Writing, hand, hand writing. లిపీ 
(త్రాకీపని Chintz work, యువన్ (టౌను) 

౧ కాపా “కొనగోరరడ్రుంచి. (కొననోటయజీల్చి తంజు ప్ర ఫా. 



3] సారంగధరుని పూర్వజన్గ కథ vA 

న్్ ఆ శె దండ యొుసలో ని ట్లుభయపార్శ ఏ 

ముల బలువు రూడిగము సేయం*బోయెనపుడు. ౧౮౧ 

టీక, పావడలు = ఉదికినవ్యస్ర్రములు; కుంచెవైవక = చామరము వేయగా) 

లా మజ్ఞకవ్య జనముక క Cel ఊనకా = ధరింపగా (విసరగా నని 

భా) క దండ ఒజసలకొ = కేలూత యియ్యగా, ఫోరమె కా = శేళికాగ్భహము చేర 

బోయెను. అపుడు = ఆసమయమున (అవతలికి అన్వయము.) 

ఆ.వె ధవళచం దకాంత నవ వేదినుండి యా 

ధవళచం ద కాంత త త్రఅమున 

ధనునిశాక కాంచి, దమి లేచి, కుముదభాం 

ధను నిరాకరించు నవుమొగమున, ౧ర౨ 

టీక. శైధవళ్ = "ెల్లనెన్స చంద్రకాంత = చంద్ర కొంతమణులత్రో కట్ట బడిన, 

సవవేదినుండి = కొ త్రయరుగుమిదినుండి ఆ - ధవళ చంద్రకాంత = ధవళీచందుని 

భార్య, కుముదబాంధవుక నిరాకరించు = చంద్రుని తిరస్క_రించునట్టి, నవుమొగఘు 

నక = నగుమొగముతో. 

3 ణు నః ఉమ్మె త్తపూవంటి రొజు సెనకుచ్చెల 

చెటుంగు మన్పైలమిందం జిందు దొ)కర్టా, 

2 కా, పొ, “బోవునపుడు,- వ అంతి 

“అపుడు? అన్నతరువాత్క మళ్ళీ “అంక అనుట యెందుకో? “అంతి అనువచనము 

ఫూ* ము, న నున్నది. తంజ, (ప్రతులలో మూడింటిలోను లేదు, 

[వూ టీ. ధవళ చంద్రకాంత నవ వేదిక జ తెల్లని చంద్రకాంత శిలయొక is 

(క్రొత్త త తిన్నెయందు.” 

[కా పొ. “ఠకచ్చెళ )చెజంసి (ఉమ్మె క్రపువ్వు నానొర మైన కుచ్చిళ్ళు? 

అన్ని అప్ప, పాం 

ఫూ, ము, నను తేంజ. మద. (ప్రతులలోను 6క్రచ్చెలచెజంగు) అని యున్న ది, 

అదియే సరియెనపాఠము. కుచ్చెల యనగా (శ్ర్రీకటివస్త్రుము... 

నీ “నీలజీరకయుండం గేలం గుచ్చెలబూను 

కొని యూడిగప్పుసతుల్ గునిసినడువ.) (శుక, 1.411) 



లగ సారంగధర చరిత్రము [ఆ, 

( మొలపైన వలరాజుమేడ పై బంగారు 

కుండలో యన. గులు గుబ్బ $₹లమర, 

నెమోము లెరాజు సమ్ముఖమ్ముునం గ్రమ్మి 

కమ్మపంజుల మెజుం గెమ్మె నెజప, 

భేగినీమణి గాన పొందు సేయంగ వచ్చు 

పీలాహి యన వేణి సీటు సూప, 

గీ. సైకతనితంబ మొకవింత చలన మొంద, 

నలంతి 'లేనడు మల్లల నాడుచుండ, 

“నవని నిదిగాక యొయ్యార మద్దిర”ి యని 

యంచ, నట నాతి వచ్చె రాయుచనటన, ౧౪౩ 

టీక. ఉమ్మె త్తృవూవంటి = ఉమ్మె త్తపువ్వువంటి (ఫువ్వునకు “పూ 

రూపాంజా-కాలక౦ుని శిరసు పూ గగనగంగి కాశీ, 1-8, ) మెలవైన = సొగ వైన, 

ఉ, “పచ్చల క్రంకణమ్ములను భాసీలుదాపలి కేల జాళువా 

కుచ్చెల కొంగు దాల్చి" (ఆ రొ 4-192.) 

గీ, “మురిపెమున 'మేనువిజుచుం 7 మ్మోవిందెణచు. 

గుచ్చెలవిదుర్నుల బయ్యెద కొంగుజార్చు, (శశాంక, 2-96.) 

కుచ్చెళ్ళు = అనగా గుడ్డయొక్క మడతలు, (చూ. ER ర కుచ్చిళ్లు జ 

The folds of the lower cloth, which the Hindus tieround their loins. 

(బోను) 
త్తవ్రావువలెనుండునది “కుచ్చెలి గాని “కుచ్చెళ్ళు Son (లా 

* *జిగిమోజ మడు6గు6 గుచ్చెళ్లు దుత్తూరపు 

స్పృముల కెవడి6 గటిస్థలులమెజయ.! (మల్ల. విప్రః 1-68.) 

(కుచ్చెళ్ళు = కుచ్చెలలు; బహువచనము.) 

(=: పొ, *మెట వైనం (ఇది ఫూ, ము పా 

“మెజపు అను విశేవణము భావలోలేదు, (మెల్మ్షాన' అని తంజ పొ. 

ఫే కాపాంగుబ్బలొరయి (| గుబ్బులనురి తేంజి పాం 



క] సారంగధరుని పూర్వజన్మ కథ రగ ౭ 

(కమ్మి = వ్యాపించి Y కమ్మ పంజుల మెటుం౦గు కమ్మలయందలి దుద్దులకాంతి. 

1 వూ. ట్కి 'శేరాజుక = చంద్రుని సమ్ముఖమ్మునక = ఎదుటను. 
రేరాజు సమ్ముఖము. ప, త, కావున రేరాబుకొ = చంద్రుని అని ద్వితీయాంకే 

ముగా చెప్పుట తప్పు, 

Yఛూా* జు కమ్మ... జా కర్ణభూప.ణముల'నెడు దిన్విటీల కాంతి! 

భర, లో. *'పంజు = దివిటీ ఒకదినుసు దివిటీ అనియున్నది. దానిమీద 
అధారపడి కాబోలు వూ, టీ, క _ర్హలు. “కమ్మపంజుల = కర్గభూనణము లనెడి దివ్వి 

టీలి అని టీక (వాసీ నారు. చెద్ద ప్రమాదము. దివిటీల కాంతిని “మెబు(గు? అనుటయు 

లోకమున లేదు. వి సర మెందుకు? “పంజా అనగా కమ్మలో ఇొదిగిన రత్నాల మొత్తము 

రత్నాలకమ్మలకు “పంజుకమ్మి లని పేరు, 

“కమ్మ పంజులు కో రత్నతాటంకములు” (లమ్మీనాం 

“పంజులక మ్మలు = రత్నములు 'చెక్కింనక మ్మలు” (శే. ర 

“పంజు, A sort of earrings పంజులకమ్మ Large earrings worn 

by women” (\బౌణ్యము) 

“పం౦జాల కమ్మయన౦గ్య రత్న తొటంక' మెసంగుల ఇంట తాత? (ఆం, 

భా. 2-147.) 

(పంబు = రత్నములు చెక్కిన తాటంకములు” (ఆం థపద 'పొరిజాతేము.) 

ఇక కవుల (ప్రయోగములా+ వందలకొలదిగా నున్నవి. 

వ. “ఇప్పపూ 'వెం్టలంబోని బుగ్టలం దగ్గలిక చూప్రు క మ్మప౦జుల వ(జ్రఫుంజ 

చక చకల” (మను, 8-ఆ,) “పంజుల తాటంకముల యందలి హీరమణుల యొక్క 

చకభకలాజే కాంతుల చేతేను అన్సి జూ, టీ. 

ళీ “| కొమ్మించునిర్మించు కన్ముపంజుల తళ్కు 

లుదిరి చెక్కులతోడం జదురులాడ.”. (రా. వి. 8-124.) 
ద్వి. “హౌ(బుల కమ్మలు పళ్లేరువూలు 

రాజిల్లు రత్నాల రాకిడింబెట్టి.! (బా, శం, సారంగ, పు. 18) 

శా స్ర్రేగారికి 'పంజు? తత్వము తెలియదు. అందువల్ల నే గొ, హారి లోగసూడా 

ఇస యనుచచితే మైన టీక వాసినారు. (ఆచర్చకిది చోటు కాదు.) 

శా్ర్రీ గారి టీకను చదివియే కాబోలు నూ, ని. పండితులు, = 

“కమ్మపం౦జు - పంజులకమ్మ = రత్నములు కూర్చుటబే దీవిటీవలె వెలిగాడు 
కమ్మి అని వివరణము (వ్రాసినారు, 

ర్ 



రూ సారంగధర చరిత్రము ఈ 

ఎమ్మె "సెజపకా = విలాసమును చూపగా. § భోగినీమణికాన = రాజుగారి భల 

కాంతలలో ఉత్తమురాలు కాబట్లి- (డ్రేవ్థమెన అడపొము కాబట్టి! అని శ్లేహ్థము 

క, అటు లెదురుగ నేతెంచిన 

కుటిలాలక గూర్చి యనలు6 గొనలుం 'బాటజకొ 

జిటిపొటినవ్వులు గనుగవం 

బొటివురిలం జూచి పలిశెం బులకల్ వొలశక౯ా ౧౪౪ 

టీక, కూర్మి = (పేమ అనలుంగొనలుంాటక = అత్యంకముగా వి స్థం 

ల్లగా. పొటమరిలక్ = ములక తగా. 

క, “పిదండకు రాకుండిన6 

బూ౭ దండల వ్రేయు నన్ను6 బొడగని 1 నపు డో 

"వేదండగమను సుమనః 

కోదండధరుం డ దేమొకో! దండి మనెకా ౧౪౫ 

టీక. "వేదండగమన = ఏనుగునడకవంటి నడకగలదాన్యా సువునః కోదండ 

ధరుండు = వూవిల్లును తాల్బు వాడైన పవరు వ్రూదండలక వేయుకొ = ఫూ నూలి 

కలతో కొట్టును. 

క, అని సరసోక్తుల మకుూవ 

గనివీింపలం బలికి, గలికి “కరపలవ మిం 
పొనరంగం బట్టి స మెల్లన 

తనుసంగము సౌఖ్యవివశతను జని చెంత. ౧ర౬ 

గీ వూ. టీ. భోగనీమణి = వేశ్యోత్తమ.! 
భుననసుందరి ధవళ చంద్రుని యిల్లాలు గాని “వేశ్య కాదు. భోగినీశబ్బమునక్ 

యను నరముండుగాక; యిక్కడ చెల్లదు. ఇక్కడ భోగిని] యనగా పట్టమహిషి 

కాని భార్య. విహాయ మహపోొపీ. మన్య రాజమోాపీతీ భోగినీ), (మేదినీ) ఇల్లాలిని "వేశ్య 

యనుఠు పొపము 

+ కా. పాం నేడో (ఇది వూ. ము పూ అర్థమే మో! 

1 కా పొం *రాలికిం బలికి (ఇది వూ, ము పొల బలికి కలికి” అని 

ఠంజ, పొ, 

పొళా౦ం మెల్ల నె, 



3,] సారంగధలుని పూర్వజన్మ కథ రగా 

క, కలికి కరపల్లవము = తన(వ్రీయు రాలియొక్కృ చేతిని, పట్టి = పట్టుకొని 

+ తనుసంగమసౌఖ్యవివళతను = శరీరములకలయికవేత కలిగిన సౌఖ్యమువలని సౌరవళ్య 

ముతో, 'మెల్లనచని.-- ఇంతణా (అవతలికి అన్వయము.) 

సీ, నికరంపుజిగిశెంపు నీలంపురా చెకూ 

డపుసకినల పగడంపులోళ్ళు; 

హాెయలుగుజ్జరినేంత హాెంబట్టుయబశైడ, 

పటు వెనజాలీల పట్టుంఅపు, 

పచ్చసూర్య?పటంపు బటువుబీళ్ళలు, రంగు 

సొలపుచొకాటంపు. దలగడయును, 

దజు చెనహురుముంజి తళ్కు-ము తెములచ 

ప్పరమును, జిగిదోమ తెరయుం గల్లి 
గ, మంచివగ. జొక్క-మెనట్టి మంచముపయి. 

జలువ చెంగల్వ చేమంతి జాజివిరులు 

పజిచి కడు. బొంకొపటిచిన పాన్పుమోంద 

"రాజు పవళించి యున్నంత రాజవదన. ౧౪౭ 

ఫ్ ఫ్రా, టీ. ఆతను సంగమ సౌఖ్య ణా మదన క్రీ డాన౦ంద.) 

సంగమ మంెపేనే మదన క్రీడ ఉసంగమః- Sexual union or intercou:se. 

అయం సే తీస్ఫతి సంగ మాత్సుక 6) కాకుం 8-14. (ప్తి) 

“నిరుపవుక్రీర యట్లయిన నీకును నాకును సంగనమంబగుజాిి (భౌ. ఆడి. 4-60.) 
“గంగాసంగమ మిచ్చగించు ని మదిం గావేరి బేవేరగా 

నంగీకారము నేయు"నేశీ” (పాండు. 1-189. 
కావున “అతను సంగమ) ననుట తప్పు. సంగమము (పరస్పరము) (శ్రీ వుషనా 

లశేగాని - అతనునితో కాదు. రాజప్ప డనుభవించినది తను సంగమ సౌఖ్య మే, 
౧౪౯ పద్యములోగాని వారిరువురును కలియరు, “మెల్లన -  తనుసంగమ.., ఎ 
అని సరియైన విభాగము, 

 పాఠాం,..- రవకెంప్రు నీలంపు రాకుందనపుబిక్కు. 

f పాళాంట- భూర్యఫుటంపుం] 



ళోజం సారంగధర చరితము [ఈ 

టీక. చెక్కుడేపు సకినల = కెంపులును నీలములును పొదిగి తయార్రువేసి 
వీట్టలుగల, (“సకిని శకునభవము) గుజ్జరి సేత = గుజరాతి నేతగల, హోంబట్టుప పర్పైడం 

బంగారుజలతారుగల పట్టాన వార “పచ్చ... .శ్ళేలు = పచ్చని ముకమల్ పట్టుతో 

కుట్టిన గుండ్రని దిండ్లు. చప్పరము = పందిరి. పొంకపణిచిన = చక్కగా తయారు 

చేసిన, 

స్రీ ఎప్పు జెప్పు డటంచు నెనయం గోరెడుకోర్కి- 

మరలించె బోటులం దిరిగి చూచి, 

సరగం బెం ఖడం దీయ మరలుగద్దజిదూపు. 

బదరకు మనియెం గంబమున * నొరగి, 

చిటాదుసిగ్గుతో చెపట్టం బెనంగుడెం 

దము మట్టుపజీచె నాననము వంచి, 

తను బిలం దమి హాచ్చి*నను జాగు సేసె (గ 

కన బోక కన్నడం గట్టి పెట్టి, 

గీ, వలపు పతి * నేంచ నటు నిటు నిలిచి! కాంత 
కొంత తరితీపువై 6 "వేరి కూళరుచుం జె, 

మగలు పై కొనునందాంక మనసు గాన 

సయ రెంతటివగలవా రిందుముఖులు! ౧౮౮ 

టీక, ఎప్పు, ..కోర్కిక్ = (పియుని గలయుటె తొందరపడుచున్న కోరి 
కోన్సు బోటులక = తన వెనుకనున్న చెలిక శ్రెలన్కు తిరిగిచూచి (వారలేమైన నను 
కొందురన్సి నురలించెక = వెనుకకు (త్రిసెన్యు 'సరగకా వెంబడళా = తటాలున 

నాథునిమోద పడగా, తీయకొ = తొను మరలింపగ్శా మరలు = మరల అఆతనిమోందిశే 

పోవుచున్న చూపుక్కొ కంబమున నొరగి = స్తంభమున కొరగబడిి పదరకుము _ 

అనియెకా = తొందరపడకుమని “హెచ్చరించెను;ు చిట్టాడుని గుతోకా = వచ్చుచూ 

పోవుచూ ఉన్న నిగ్గుతో, చెపట్టకా సెన7డు డెందముక = జహా చేయిపట్టుకొనుట 
కుబలాటు పడుచున్న మనస్సును) ఆననమువంచి, మట్టుపటేచెక = స్థమిక పరచెను, 

(పీయుడు) తనుంచిల్వకా, తమి = వ న (గ్రక్యనక్ = తేటాలున = 

5 “కొంతకొంత) (ఇది ఫూ, ము, హం మ కర్తత్య క్తము. “కాంతకొంత? 

అని రం, ఫా, 6 శరితీఫుమై (వూ. ము. పా 'ఈరితీఫువై తంజ, పా, సాధువు, 



రి] సారంగధరుని పూర్వజన్న కథ రజ౧ 

పోక కన్నడక = ఉపేతతో కట్టిపెట్టి = ఆ తమిని నికోధించ్చి జాగుబేసెను; 
వలపు పతికృ ఏంచక = బాధించుచున్నన్సు శాంత = ఆభ్టువనసుందర్హి కొంత తరి 

ఫీఫ్టపెక్ = కొంత బలవంతముమిదృ చేరి కూరుచుంజెను, 

చ సరసపునన్ర్షలకా, దనివి చాలని చుంబన గుంభనంబులళా 

బరిపరిరీతుల౯ా మెజయు బంధవిశేష గ శారవంబులక, 

సురత మొనర్చి +f ముప్పిరులసాంపున 'దేలిరి వార లయ్యెడ౯ 0 

సరివల పైన కూటమికి సా టింక లేదు గదా తలంపగకా! ౧౪గా 

._క*పెన్నెరులంచెమట, మోడ్చుం 

4గన్నులు, వదలు కవుంగిళ్ళు గల, వారలకు౯ 

బన్నీరు గోలుటయు, నం 
అ 

త్ర న్నిధ్దురవోనుటయు, హితం బె! యుంబె౯ా ౧౫౦ 

టీక... ెన్నెరులళా - చెనుట = (శ్రేమచేత కురులందును వెనుటయు, 

'మోడ్పుంగనులు కా నిదుర లేకపోవుటబేత మూతలు పడుచున్న కన్నులున్కు వదలు 

కవు(గిళ్లుక = అలిసటచేత బిగి సడలిన కౌగిలింతలున్కు కల్ప వారలకుక ౫ ఆధంఫ 

తులకు 

చ. గమకపుగబ్బి గుబ్బ 'లెదం గాడ *నొకింతగ గాయిలించి యిం 

పమర(౫గ నిదవోయి, యపు డల్లన మేలని శయ్యనోర యై 

+ పొశాం.. “మంపీరిలు?. 

శ కా, పొ “వొన్నెరుల చెనుటి (ఫూ, ము. పా) అర్ధమేమో?! ఫూ, టీ, 
లేదు, 

1 శా, భూ “గన్ను (వక్ వెడలు నీళ్ళు.) (ఇది ప్రా. ము, పా 

హాయిగా సురతౌనందను ననుభవించిన వారికి అప్పుడు కండనుండి నీళు వెద 

లుటకు కారణమేమో? ఆనంద్యాశువులో! ఏమో! ఫూ, టీ, లేదు, 

సరిమైనపాఠము తంజ, (ప్రతులలో లభించినది. 

1 శా. పొ 'నొకించుకి (ఫూ, ము పొ “నొకింతని తంజ, స్మా 

ఉచికతరము, 



డం సారంగధర చరితము (6, 

2ఘ్సుముఘుమవాసనల్ గుబులు కోం దనపుక్రాటి వపు నగెం 

బుమియ మొగంబు వంచి, సుగుణో త్తముం డప్పడిగంబు చంగ టకా, 

టీక. పడిగం౦ంబు = తాంబూల ముమియుపా(త్ర, (సీ. ఓదర్విత 'తాంబూ్యూ్యూ 

సంజ్ఞయాం దమ్మనాంల బరగుం గకొచిక పడిగ మనయ- (అం భా, 2-168. 

క, [కనకపు మిసమిసపావలు 

కని కనలుచుం జూచి “వింతగంటి మిదేమో! 

వనితా తెల్పు మివెవ్వరి 

వని తౌ గద్దించియడుగ నరనిద్దురతో౯. ౧౫౨ 
న. 

2 కా, పొ పను గుమి ఫూ, ము, లో “ఘువముఘుమి అని యున్నది, 

అది తప్పని కాబోలు శ్యాస్ర్రీగారు “గువుగుమి అని 'సవరించినారు. సవరింప నక్క్యర 
లేదు, (చూ. బాల, శర, పు, తి19్ర). “ఘుకుఘుమా తంజ, పొ, 

3 కా పొటు గుబులు కొనన ప్రక్కింటి.” 

కొను + తని అనుచోట “ను (దుతేము కాదు. (కొను! తద్ధ ర్మార్థక (క్రియ. 

“అను 4 పురమవ=ాఅనుబురమ్యు అన్నురము.' “కను 4- పదాం కాకాను భాం మ, 

“చను + పడ(తిడాచన్నడ(తి? అని (ద్రుత కార్యము చేయుట తప్పు, (చూ, 

(ప్రౌఢ - సంధి, 18.) కాబట్టి “కొనని అనుపొఠము తప్పు, ఫూ. ము, నన్సు తంబు 

(పతులలోను గూడా - “గుబులుకోందని అని యున్న ది. 

ఉ శా, సొ, 6పుక్కిటిలోని వీడియం.? (ఫూ. ము పా 

“స్రక్కి_.టి క ప్రపున్వి డెంబు? - అని త౦ంజ, పొ, 

£౯. పొ “మినమిన నును పొవలు గన్ని కనలున నిట వింతపొదుకలు 

శానేలా?ి 

ష్య (గ్రహీంచినది ఫూ ము పొ. గుణవ శరము, బంగారు మెరుగును 

కొస్వుటకు మినమిని కంటే “మిసమిస యే.యుచితకరనుని యీ కిందిరచన చెప్పు 
చున్నది -- 

“మిసమిసమనుచుం (గ్రొమ్మెలుంగులువాలు 
ఖని. జ ఫ్రసిండికుండల మేడపై నందమైన,.” (గా, వారి, పు, 226.) 



3.] సారంగధరుని పూర్వజన్ను కథ ళ౬కి 

చ, భయపడి లేచి వే[యదిరిపాటునం గట్టియుం గట్టకున్న సీ 

వియు, నెలవంక చన్తానల "వేసియు చేయని పెటకొంగు దో 

వ్రీయు (నట దోంపకున్న యలపెన్నెటికొప్పును నై, వితాకురా 

లయి యవి చూచి, యల్లలన యల్లల ప త 

టీక, వితాకురాలయి = నిశ్చేష్టితురా లె, 

గీ, అపుడు కస్నీరు గాజు నొం డాడ వెజచి 

నేల బొట|వేల ¥ (వాయుచు నిలిచి యున్న 

న Gre 
శర లో '“అదిరపొటున్నద్వి సూ, ని, లో “అదరిపొ? టున్నది కానీ 

అతా ఎక్కడనులేదు, *అదరిపాటుని తంజ, పొ, 

pr: పా.----*అటందోంపవన్న.) 

దోపు! ధాతువు సరళౌది కావున “దో? క్ర ముం దరసున్న పెట్టుట తప్పు, 
అదీయట్టుండ గా (గ్రంథక ర్హమతేమున “అటి కళ్, కావున (అటక అనుటయును త పే 

తప్పో ఒప్పో- శాత్రీగారు “అటందోంయయి అన్నారు గనుక వావిళ్ళ వారును “అట 

దోంపి అనియే అశ్నారు, 

$ఈ '(వాయుటిను గూర్చి కాశ్ర్రీగార్సు శృం. నె. (ఫుట, 619 లో 
(కాలి (బొట్టన) (వ్రేలితో - (వాయుచుక (అతీరములు వ్రాయునట్టు గా గీబుచు 

(లేదా = రాయుచుకొ అనియే పొఠముగు గాక” అని (వ్రాసినారు. శాని కవులు 

వాయు? ధాతువునే వాడినట్లు స్పస్టముగా కనబడుచున్నది. 
క, “ఊరక మోసము కొణుకుట 

వారక పాదమున నేల (వాయుటి (విష్ణు. ఉ_2550) 

ద్వి.'నవుడు కొ శ్రైను, నీళ్గునమ లెం గళ్యపు(డు 

మీకు శేలవా'సె EA (గా హారి, ఫు, 12.) 

1831 సం.లో (బ్రౌను ముద్రించిన మనుచర్శితీలోన్సు దాని టీక్షలోను మాత్రము 

“రాయు? ధాతువు కనబడుచున్నది. 

“నేల బొట్మ వేల రాయుచు నిలిచికొంత' (3-౧౩౧) 

. “నేల బొట్టవేలరాయుచు = భూమిమిద కాలి యంగుష్టముతో రాస్తున్ను' 

(జూం టీక్ళ 
ఈ రాయు” వావిళ్ళవారి ప్రతిలో (వ్రాయు? గా సవరింప' బడీసదిః. 



రర సారంగధర చర్మితము [s, 

+ నారమణివల్ల సంశయం జేరుపడక 

పడకయిలు వెళ్ళి వచ్చి భూపాలుం 1 డప్పుడు, ౧౫౪ 

క, పడకయిలు = పడక టింటినుండి. 

“పడేకి శ. ర లో లేదు, లోకవ్యవహారమున నుషది. | బ్రొణ్యమునను, శు.ప, 

పారిజాతమునన్సు ఉన్నది. పడుధాతువుయొక్క కృ(దూపము గావున 6పడుకి అగి 

తొలిభూపము, “పీడుత  పిీడుక - మిడుత మొదలగు ఊఉ కారమధ్యములు కాల క్ర్షను 

మున వీడత్క పిడక్క మిడత, అయిన'కే ఈ పడుక' యును “పడకి అయినది. 

క్, మొక మజ్జన మై సంధ్యా 

దికకృత్యము లాచరించి దివ్యవిభూషా 

చకచకలు మేనం బర్వంగం 

దుకతుకతో నుల్ల మపుడు" తుకతుక నుడుక౯ః ౧౫౫ 

టీక, "మొక మజ్జన మైడాముఖ్ఞమార్గనము చేసికొని, తుకతుకతోకా = కోప్రొత్రి 

శీయముచేత, 

చ కొలువున శేణి, వే తధరళొటి నిజాయతద్భృష్టీ వాటు వో 

బలసి తటాలునం బగిలి పాణ, * బరాబరి సేయుచున్న వా 

రలు దునెదారులు౯ దొరలు రాజులు మంతులు నిష్ట బాంధవా 

వళులు పురోహీతు ల్పనులవార లనేకులు నిండియుండంగ౯ా ౧౫౬ 
పల భల పలానా కాలా ల! 

f కా. షొ '+ఈరమణి,,, బెజుకపడకి (ఇది ఫూ. ము, పొ 

తాతలనాటి కభను చెప్పుచూ *“ఈరమణి' యనుట యనుచితేము. *ఆరమణీ,,, 
చేరుపడకి తంజ, పొ. 

f శా పొం “డలుకో (ఇది వూ. ము, ఫొ) 

“మొక మజ్జన మె అని యవతేలి పద్య(ప్రారంభ్రము. భూపొలు6 డలుకతో 

“సుక మజ్జనము కావించుకొ సి ననుట యనుచితము. *'డపుడు తంజ్మ పొ. 

1 ళా పొ (తొ టుపడంకా? (ఇది వూ. ము, పొం) “తుకతుకనుడుకక' 
తంజ, పొ. సాధువు. కవ్యుర్థిస్తము. 

2 కా, పొల. కబరాబరిసేయ్య మొన్నెవారలు  ((బరాబరుసేయుచున్న 

ఛారలు చునెవారలుక్ ఫూ, ము, పాగ, వ చేయుచున్న వారలుదుసెదారులుక? తేంజ, 

పా, (మన్నెవారలు - మినసివారలు ర 'సొథమున = ఆటవికులు - అనీ తర 

“మశ వార bill people”. (బ్రానుం. 



3.] సారంగధరుని పూర్వజన్మ కథ ge 

ట్రీక్షం చే కధరకోటి = 'బెతాలవారి మొ త్రేయు, నిజూ ఖ్ పూజు 

చోకా = నిడుద్నలైన తనచూపులు (ప్రసరించు వైపునకు బలసి = పరి బేష్టించియు; 

శట్రాలునకొ పగిలి డా గుమిగాడియున్న వారు తటాలున విడిబడియ్ము సొణిక ౫ 

పరుగుల తగా; బరాబరిచేయుచున్నవారలుక = హెచ్చరికలు చప్పుచున్న_ వారును? 

దుగొడాడలుకొ wz భిచ్చుకత్తుల వ
ారును = 

వ. అప్పు డప్పాదుకలు చెప్పించి యందణముందజం బెట్టించి 

భూవరుం డివి యెవ్వరి వని యడిగిన వాక్రువ్వ నేరక నివ్వెజయు 

సంశయంబును హృదయంబుల నతిశయం బయిన నొకరొకరి" మొకం 

బులు సూచుచు *సభాజనవిసరంబులు గుసగుసలం బోవుచున్న సను 

యంబున, 
౧౫౭ 

గీ, అపుడు చెవిదండం జేరి శే లడ్డగించి 

మంతనంబునం జౌ రాళికుంతలారి 

కాలశేతుం డనెడు పేరుగలతలారి 

వానివెత +లారివోవ భూవరున కనియె, దంగ 

—— 

1 కాపా “ముంబులు (ఇదే, వూ. ము, పాం ఏకా పొ. స భొజనరి 

బులు (ఇదే వూ, ము. పా.) 

+ శా. పొ. “ఆరివోవ (ఇది వూ, ము, పా 

ధాతువు “అరిపోవు గాని “ఆ౭ివోవు! కాదు.  “ఆరివోవు - కారివోవు - 

ఫారివోవు)) అనురూపములు కావ్యములలో కానరావు, నిఘుంటువులలోను లేవు" 

“అకిపోవుట్య వానిభవివ్యుము ఆరిపోయింది. He has lost all his luck,” 

(బోను) (| 
ఉఅఆత్రిచన్సు ఆటీపోవు = అజు, నశించు, ఫోవుఎ (నూ, ని.) 

సీ, బాల నీబాహు నృుణాలము ల్చేర్చక 

. యతను తాప వికారమాటీచనదు.? (రసిక, 6-89.) 

చ “జపములనొలీపోని క్షలువంబులు,. . (నృసిం, పు. 1-87) 

వరా.ఖలారి యనుక పౌభాగనరుకొరక్కు కవి. (వెళలారి = పోవి అని 

లఘు లశేఫము"గా వుం 
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Yee. సారంగధర చరితము (ఆ, 

టీక. చార - అశికంతల - అరి = దొంగలయొక్క_. క్ర్రీలకు 
(దొంగలను కనుగొని శిక్షలు వేయించి వాండ్ల భార్యల కెడ్డకావించు వాడు, న్ 

వాని నెతలారపోవకా == వానిబాధ తొలగుటకు (జారచోరుల వర్తనములను గు ర్తించి 

ఇస్పవలసీనది తలారులవిధి, అట్లు గు ర్రింపనిచో వారలు దండ్యులు; అట్టి దండననుండి 

తప్పించుకొనుటకు) చెవిదండక = (రాజు) చెవిదచ్చెర - జేర్చి కేలడ్డ గించి = నోటి 

చేయి అడము'గా'పెట్టుకొని _ మంతనమునకొ = ఏకాంతేమున, 

చ, “తెలియలుం జూచఛినాండ నివి, దేవర, సందియ మిందు కేమియు 

న్వలదు; సుమంతుపావు” లనినన్ ; లయికాలునిలీల. 1 బేర్చి; య 

య్యలుక సభాస్థలిం గలుగునయ్యలు కంపితమానసాంగు లై 

తంల జూచి యత డన్ వికటభుకుటీనిరీక్షుంై.౧౫౯ 

టీక._ లయకాలుని లీలక్ = (ప్రశీయకాలప్రు యముని విధమున, పేర్చి = 

కోపముజేత విజృంభించి అయ్యలుకకె = ఆకోపమునక్రు కంపితమానస 4. అంగ్యులె = 

కంపించిన చి త్తృములును = అంగములును కలవాశై, అలుకకొ = భయపడగ్యా వికట: 

(భుకుటీనిరీకుండై = వికృతమైన బొనముడితోడి చూప్రకలవాడై (కనుబొమ్మలు 

ముడివేసి చూస్తూ - అన్నుమూటు.] అన్ = అనెను, 

క ఓ పాపాత్మక లోనికి 

రాపొమ గని చన వొసంగి రాణువ యొల్ల౯ా 

సీపార్ళషంబుగం జే జెసి మ 

హాపర మాపుసి[గ %నమ్బి యాదట నిన్ను కా, ౧౬౦ 

టీక రాణువయెల్లక్రా = సమస్త పరివారమున్సు నీపొర్య్యంబుగంజేని నలా 

పతీముబేసి (= నీవశము కావించి ఆదటకా = దయతో, నిన్నుక్కా (అవళలి 
కన్య్ధయము.) 

ల 

f శె, జ. “ఫర నయ్య లకి? (ఇది ఫూ, యు. పాం | 

అయ కాలుని లీల ౧బేర్చినవాడం రాజుగాన్సి అలుక కాదు, కావున (పేర్చునయ్య 

లకి అనుట సరికాదు, ౪ పేర్చి యయ్యలుక అనియే తంజ, పొ. 

fe. స్టా... నడప (ఇఏి వూ, ము. పొ) “నమ్మి” అని తంజ, పొ, 

నడప! అన 'పాఠమున అనగయము కుదురదు. 



3] సారంగధరుని పూర్వజన్న కథ రోజల 

క, అసమాన రాజ్యవై భవ 

లసమానునిం చేయుటకు ఫలం బిదె యేమో? 

యిసుమంత మెజుగ వేమో 

యి సుమంత కృతఘ్ను యర్లమే నిను జూడక్కా ౧౬౧ 

టీక వైభవలసమానునిక = "వైభవము'చేత రాణించువానినిగా చేయుట 

కుక = వేస సినందుకు, ఫలంబు, ఇదెయేమో = ఇబేకాబోల్పు ఏమోయిసుమంత్స 

(సలు. క్రమత = యొజు(గవు=కొంె మైనను జ్ఞానము లేకపోయెను, కృతన్ను= 

జేనినటేలు మరచిన - (ద్రోహీ. 

వ, అని కోపాటోపంబున నయ్యిలాపతి కర్షక లాపంబులుగాం 

గొన్ని దురాలాషంబులు వల్య్-న నులిగ్రాపడి మముకనాండును మాడెత్తు 

మాట వడినవాండు కాండు గావునం దనవల్లం గల్ల లే కునికియు నిట్ట 
యపఖ్యాతి రాం దగునే యని నిట్టూర్పు నిగిడించి నిలువునకు నిలు 

వుననే కరంగి దిగంజెమట వెట్టి తల ౦చుకొని, ౧౬.౨ 

టీకా ఇలాపతీ = రాజ్య న కర్ణకలాపంబులుగా = చెవులకు ములుకోలంగ్యా 

దురాలాపంబులు = చెడ్డమాటలు, 

క, అడలుచుం బెదవులు దడుపుచు 

Mtb కొనుచు౯ా మదిలో 
ద నానన సమానా నానన ంయాకాా జానా. వాకరామాాన నకరాలు మానా స నాడాను నాడా సడలని నానా ముం మా సకసల సయ నాడా యడ. దానా. పాతడాడాాజపమాజడ చాపం రానా మతాాంతాతా నాలంజా షానా తపా 

అంటే అర్థమేమిటో క్ర, ర. లో “కలాపము = అమ్ములపొడి? అని vane 

కాబట్టి కర జ = చనల, కలాపంబులు = అమ్ములపొదులు? అన్నారు. “మక్క 

స్యమ క్కార్థల! “క్షర్లక్రలాపము? లంటే చెవులకు బాణనులవంటివి (దురాలాపములు) 
అని సరియిన యర్థము. కలాప - Anarrow అని “అప్పి పండితుడు. వెప్వు 

చున్నాడు. 

§ కా. పొ ష(గుక్కకొనుచుక” 
(గుక్క_కిొనుటు యన గా (త్రాగుట; (మింగుట, (చూ, వ ర “(గుక్కుకొనుట 

To swallow or devour. To drink” (డక 

“అక్క జం౦బుగనబి నాపోశనముగ( 

(గుక్కగొన్న ట్టి యా కుంభజు(డుండ,” (౫. హారి, పు, 16) 



రోజరా సారంగధర చరిత్రము [౪ 

నుడువనినెంజిలి నేమియు 

నుడువనియమ్మానధను( గనుంగొని 'వేగ౯. ౧౬౩ 
టీక... గుడికొను = కమ్ముకొని వచ్చుచున్న - కన్నీరు (కోక్కి-కొనుచుకా _ 

అణచుకొనుచుు ఊడువని = ఊడుగని, నెంజిలికా = మనోవ్యధబేత నుడువని = పలుక్టని, 

గీ“ ఘుటిక మింగినసిద్దునియటుల, నుల్లి 

దిన్న కోముటివలె, నూర కున్న వాండు; 
శతెంపుమె వీని నెటుల" శాసింపవలయు. 

చెలుపుళ డన శా న్ర్రసరణి సుధీజనములు. ౧౬౪ 

టీక. “ఘుటీక్ష మింగిన సిదుండు; రససిద్దులయినయోగులు ప్రొదరసప్పు గుళిక 

లను వాడుకొందురు, ఆగుళికలవలన కొన్ని మహిమలు కలుగును... 

క, “కటకముగు వివము వివభర 

కటకంబగు శీలంబూని కౌతూసహాలియె 

ఘుటికా 'సంసీదుండు రస న 

ఘుటికయునుంపో లె శివుడు గుటుకున (మిం7క 14 4-66.) 

కాబట్టి “కన్నీరు (గుక్కకొనుచు? అనుట తప్పు, కన్నీటిని (కుక్కి. కొందురు గాని 

(గుక్కకొనరు? (కుక్కుటీయనగా అణచుట. గుడ్డనీళ్లు కుక్కుకుంటూ నిలబడ్డాడు, 

ఇత్యాదిగా లోకవ్యవహారము, కావ్య( ప్రయోగములు కావల సీనన్ని += 

(ly ఈ, కన్నులనీరు (గుక్కు_కొని కాయకలమెం దెరలంగ. (యయాతి ర్-75) 

(2) గీ. “లెస్స తెరువాటు గొట్టితి లెమ్మటంచు 

(గ్రుడ్ధకొ లందిగ గన్నీరుం (గుక్కికొ నుచు (శుక, 3197) 

(8) ద్వి. 'గుడిగుడి [0 కన్నీరు (గ్రుక్కుచునొండు 

నుడువ 'నాలుకళరాక్ష నులివేడి యూర్చు.! (గాః హారి, 2177) 

(4 జ ఓక్రాం% _ (గ్రుర్లనీళ్లు (కుక్కు_కి నెను. ” (౪ ఫారమువాచకము ఫు, 129) 
గగ్రుక్కికొనుచుక' అనియే ఫూ. ము, పొ. తంజ, (ప్రతులపాఠమున్ను, 

కాన కా, పొ క్వ 

1 కా, పొ, “జేయింపనలయు.' ? (ఇది వూ. ను, పా 

శానింపి అని, తంజ, పొ. ఉఊచితతరముళదా?. 

క W Woe ad Evi er బక నో. aol క il Wend |. 

f (గుడిశుడిల్గన్నీదఓ అన్ని" కా. పా, అసాధువు, 



3] సారంగధరుని పూర్వజన శ్ర కథ ఆజా 

ఘుటిక (మింగిన సిద్దు జా ఘుటికవలనిలాహీరీజేత కొంత సేపు మొనముద 

వహీంచియుండును. అందువల్ల న్నే ఏవమున్నను పలుక కూరకుండు చానిని “ఘుటీక్ర 

మరిగిన సిద్ధు డనుట లోకమున చాడుక యెనది, 

(ఘుటిక సిదుండు, రాయి గొట్టిన గొడ్డు లటమటకాండు - మహామాయలాండు, 

(గె హరి, పుట -- 1520) 

ఉల్లి దిన్న కోమటి. ఉల్లి దిన్న వాడు నోశెత్తి పలుకకోండుట - కంపుబయటపడు 

సన్న భయమున,. కోమటిని చెప్పశేల యనిన, వైళ్యు లుల్లి నెక్కువగా వాడుకొం 

దురుకొవునః 

చ, “భు్రవముగ రాణ్రివాసమున దో)వా మొనర్చినవాని కాజ త్ర 
దృవనము ముట్టుకో ల్లోని, విభ్రావరిం గాళ్ళును జేతులు నృహః 

టవి6 దునిమింప( జెల్లు? ననుట నిని “యట్ల నె వీయుండంచు న 

య్యవనిసురుం దలారులకు నప్పన సేసె నృపాలు. డయ్యడకా, ౧౬౫ 

టీక,- _రాణివాసమునకొ = అంత పురమున; తద్భవనముకొ = అట్లు (ద్రోవా 
మొనర్చిన వానియిల్లు, ముట్టుకోల్ కొని = ముట్టడించ్చి విఫావరిక = ర్మాశ్రి . 

క, సెల విచ్చె నూత దో్రోయంగ 

నలివేణిని, జీవిలేశు. చె మును ప్రేమం 
బొలుఫొండెం + గాన దుది న 

మ్యెలనాగ(కు నతంజె జీవితేశుం డయ్యె౯. ౧౬౬ 

టీకమును = మునుపు జీవి తేశుండై = ప్రాణనాధుకై మక -పొలు 

ఫొం౦దెను = "పే)మచేత అతీశయించెను. (మిక్కిలి ప్రేమించెను. కావుననే 

తుదికొ =, తుదక్కు ఆయెలనాయంకుకా = అయింతిక్సి అకండ్కె జీవిలేసండు = 

యముడు - అయ్యెను. (“భవేత్ ప్రియే జీవికేశో నాయమే,) నా. ర. 

జీవి లేశ పద'శ్లేవకొక యుడాహరణము..__ 

“రామమన్మథ శశేణ తాడిత్సా దుస్సూన హృదయే నిశాచరీ 

గంధవదుధిరచందనోకీ తా జీవికేళ వసతిం జగామ సా," (రఘు, 11.200 

డ్ పట్టుడుపాజుండంచు నర పాలునిభృత్యులు సందడించుచుకొ 

గట్టిగ నాతని౯ విజిచి కట్టిరి, తన్నిలయంబు ముట్టుకో 

ళా, పొ, కానంయదుది.' 



రీో౭ం సారంగధర చరిత్రము [౮, 

ల్పట్టిరి చుట్టుపట్ల బదిలంబుగ6 గావలి వెట్టి రాప్తులుం 

+జుట్టములాలుబిడ్డలును నోకప యోనిధిలో మునుంగలోక౯ ౧౬౭౩ 

టీక, చుట్టమలు, ఆలుబిడ్డలును = భార్యయును - పిల్లలును, నోకపయో 

నిధిలోక = దుఃఖస సము దములో, మునుంగ (గక, తన్ని లయంబు = అతేనియిల్లు, ముట్టు 

కోల్. పట్టిర డా ముట్టడించిరి, 

క, వేయం దగున రొ జటు ల 

న్యాయము లే దను గర్భసావీ, నడుగ న్వలదా 

బోయ యని రోసి కడకుం 

బోయనొ యన నంత (బొద్దు వొటుకున (గుంకెక౧౬౮ 

టీక, కర్మసాషీకా తనుకా = లోకమున. జరుగు ఎల్లపనులకు సాఠ్నీ వైన 

నన్ను (నూయ్యనికి శకర్మసా తీ యని పేరు, కర్మసామీ జ జగచ్భకుఖ అమ, ) బోయ 

అరాజు బోయవంటి వాడు దు (మూఢుడు; (కూరుడున్నుు అని భాం 

డి. *అతనిం గొంచుం బోయి తలయారులు "ఘోరవనాంతరస్థలి౯ 

జేతులు కాళ్ళు తున్క-లుగం జేసిన నాయపరాధహీనుం డా 

పాతకదూూరు. డాపరమసావను. డాసుకుమూరబేహుం డు 

ర్వీతలమేదురీభ వదసృజ్నవబావ్సజల [పవాహుం డై, ౧౬౯ 

టీక. కొంచుంబోయి ౫ తీసికొనిపోయి తలంారులు కా తలారుల్కు - 

ఊర్వీ...వాహుండై.... ఉక్వీకల = భూమియందు మేదురీభవత్ = దట్టముగా 

చేర్నడుచున్న, అస్ఫక్ = నెత్తుటియొక్కొ_ యు, నవబాహ్పజల = అప్పటి క్షప్పటి! 

చెడలుచున్న కన్నీటియొక్కయు, (పవాహురడై = (ప్రవాహము కలవాడే 
॥ ము ష్ క 

f[ శా పొ, కచుట్టపురాండ్రు బిడ్డలను, ' (చుట్టములాండ్రు బిడ్డలును? వూ, 
ము. పా “చుట్టము లాడుబిడ్లలును' తంజ పా, 

“ఆండు = బిడ్డలు] అను నుడికి “భార్యలు - పిల్లలు అని యర్గము, మ్య 

చుట్టము రాండ్రు - బిడ్డలు! అన్నప్ప్వుడో? చుట్టపుభార్యలు లా పిల్లలు) అనియేగదా 

వ. నరము! అటి “a సముచిత మగుగాి చుట్టపురాండ్రు దష చుట్టము 

వై శ్రీల ( విడ్డలును? అని భావమా అయిల్సే ఆతనికి భార్య లేదా 

3 se నకాగర్మసాతీ? కళా, పూ అతలీ(? 



క సారంగధరుని పూర్వజన్మ కథ లో౭౧ 

శాళ్టు చేతులనుండి కారుచున్న నెత్తురును కన్నులనుండి కారుచున్న కన్నీరును "పెద్ద 

(పవావాముగా (పవహీంచినవని - భా 

కొంచుపోను అను (క్రియలోని “కెంచుి కారకము. 

“వాపోవకొ మొదవుంగొనుచు వచ్చిరి పురికికా? (భాగ. 9-440, 

“సమ గ్రయకుల్' వచ్చిరి కొంచుం బట్టపుంగరికా.? (రామాభ్యు. 8-242) 

'వీవభములు నలీసె లవనివిభునకుం గొనుచుకొా మధుకకరిగి 

(ఆముక్త _ 2-96; 9/0) 

(తలయారి తలారికి రూపొం, (శర లో లేదు (కాక్యాది కా 

యాచీి వంటిది. 

గీ, వారి హరీ! రామ రామ! నారాయణా! య 
టంచు వేదన బొరలుచు “నకట'! " తనకు 

నెవ్వం డీ కపటోపాయ ? మెంచి చేసె 

నతని కీపాటులే వచ్చు” ననుచు బలికి, ౧౭౦ 

క, అసురుసు రె" సను వైయవ 

నిసురుం డేటు లసువుం దొఅంగ నేరమి లేక; 

యుసురు మనక పోమెడు వాం 

డుసురు మనక పోన్రనే నృపో త్తమతనయా? ౧౭౧ 
టీక... అసురున్నురె = మిక్కిలి డస్సి, ససువై = శ క్తిహీనుి అవని 

సురుండు = అబావ్మాణుడుు "నేరమిలేకే = ఎట్టి తప్పును చేయకయే అటు=ఆరీతిగా 
బసువుకా తొజలాకొ ప్రాణమును విడిచెను. ఉసురు = ఫొణఖమ్సు మనక 'నిలు 
వక పోయెడువాడు, ఉసురుమనక ఫోవునే = చేదనపదకుండు సా? ' 

క చా పాటు “తన్ను? 2 ముంచ జేసి. 

క కా పొ వ్యసు వై, , .తనువుం దొరంగ? (వ్యసువు ఐ = చచ్చి? ఫూ, టీ 
చచ్చుట యన్న ను = లతేనువుందొజుంగుట యన్నను ఒక్కా. కాబట్టి “చచ్చి _ 
తనువుదొరంగ ననుట తప్పు. “సస్నువై.. .తేనువుదొరశి నని భ్రూ ము, ఫాం 
ససువై...లసువుం దొరలొ నని తంజ, పా, ఊచితతరము. 

కనిస్సారిమను నర్గమున “ససువు అను పదము వ్యవహారమున నున్నది, *ససువు 
A sprout or shoot మొలక, అసురుల మాయోఫాయులం గసిమసలగయనంట్క 



రం 9 సారంగధర చరిత్రము [, 

గీ, ఆసుమంతుండె రాజరా జె జనించె, 

!నలజయంతు డే సీ వైతి వలఘుచరిత, 

'యెవ్వం డేకాలమున మించి (యెట్లు వేసె 

నాతం డాకాలమున నట్ల యనుభవించు, ౧౭౩ 

వ. కావున బూర్వజన్న దువ్యర్శంబువలన నీ పదురవస్థ 
వాటిల్లెం గాని నీవలన నీజనుంబున దోవం బీవన్నా త్రంబు చేదు 

మింద శుభంబు రాయగల దని పలికి యశరీరవాణి యరుగ వెజంంగపడి 

రాకొవమరుండు మై పెం బెకుంగుసారుగున౯ా ధరంబడి పొరలి ఇల 

లిడుచుంజే కకత. దత-థావృ తాంతం బంతయు ప్రాంత నికుంజూంతరం 

బున నుండి యాక ర్లించి, ౧౭౩ 

టీక, సారుగునక్లా = మూర్చ చేత, 

వనాలు శా ఉంటాడట (సవ్ర సవమ 
నంట మునులు నిర్మోహులుగా (రామాభ్యు = ర) శపసువులు రాసుతులు సకల 

శా న్ర్రుకలాపా, భ్యసవ వ్యసభాభిముఖ్యో ల్ల లసన శ్రీ శాల్ములెరి (గ 8.150)” 

((టొణ్యము) 'ససువు * సాధువు (శే. క్క 

శీనువుందొరంగీ అని లఘుకేఫముత్రో (వ్రాయుటకప్పు. +తోొరంగు, అ, క్రి 
తొజంగు స (కి, (ఆర్థయనకు చూ, శ ర) 

కా, పొ.-'అలజయంతుడ వీెతివి, 

1ఆజయంతుడవు నీ వెతిని అనుటలో అరములేదు “ఆజయంతుడే నీ వైతివి! 

అనుట యొప్వుః 'జయంతుడనీ వైతివి.) అని ఫ్లూ, ము, సా. '“జయంతుండె నీ వెఠివి 

అని, తంజ, పొ, “జుంతుడవు నీవు అనవచ్చును... Pa 

ఆజయంతుడవీవ్యు నాసుమంతుండు 

రాజనమశే పొంద భూరమణుం డీరీతి.) (నవ పుట, 80.) 

రాం పొ, = యేమిచే నె.) (ఇది పూ. ము, పాం) “యొట్లుబే సె! తంజ, పా, 

సాధువు. 

[*నీసువుల (గ్రొన్నిసువులొ అని “వావిళ్ళ? షా.__నూ. ని, ఈపాఠమునే, 
ఎరికి. పొరపాటు. (చూ, కసీమసంి) శర లో శసిమసంగు! (క్రింద 
hh | 

'కళువులి అము సాధుపాఠచే' భ్లన్లుద్ని 



3] సారంగధరుని పూర్వజన్న కథ ౪౭౩3 

క, *వంతం దల యూంచి “యారా! 

యంతటిమూయలది! యింత యెడ సేసిన దా 

2యింతీయ కద! రా జెటుకయు 

నింతియ కద!” యని తలారు లెంతయు *జింతక్కొ ౧౭౪౮ 

టీక. మాయలడి = మాయలునేక్సినది, ఇంతయెడ = ఇంతటి వ్యవహారము... 

(ఎడ ఆ వ్యవహారము” చ ర చేసినది ఆ _ ఇంతియకదా = ఆయాడుదేగదా; 

రాజు 4- ఎజుక యుకైారాజుయొక్చ. వ్యవహా రజ్ఞానమున్నుు ఇంతియకదాజుబం లేకచా! 

క కువలయనేత్రాత్త జుం డగు 

కువలయనేశతా”త్శజుని యకుంఠితరుచిది 

వ్యవిభాషణములు గొని; కల్లా. 

గవలను నీ రొలుకం బురమునకు6 జని రంత౯. ౧౭౫ 

టీక, గ కువలయ నేత్ర జ చ్రీలక్కు ఆత్మజుండు = మన్మథునివంటి వాడైన 

(= మదనసుందర్నుడైన) కువలయ నేతృ 4- అత్మజుని దు భూమండల నాయకుని కమా 

వనియొక్కుు అకోం, ..వణములు = కనుమాయని మెరుగులుగల సొమ్ములు కొని = 

గీ. తనదుపేరిటిసారంగధరుని నిర్భ 
లాత్ము దండింపం జెల్లునే యనుచు6 గనలి 

భువనజాతభయంకరస్ఫూ ర్తి రి వెడలె 
'నన శమెటిసె నెజ్టవాజీ రథాంగ వైరి. ౧౭౬ 

“ఎ పాశాంా అంతు 2 'యింతేక్షద. ..నిం తేకద 3 1వంతడ = 

+7 ఛూ, టీ “క్రవలయ "నేతృ ఆత్మజుండు = బుధుడు (బుధునివంటి విజ్ఞాన 

యనుట) లేక _ క్రవలయన్న్మేత అత్మజుండు = జచ తుని కొడుకు = యనుభర్మ 

రాజు (యమధర్మ రాజువంటి మ నుల శ 

సారంగధరుడు, ' (చందునికొడుకు = ) బుధుడట! (సూర్యనికొడుకు =) 
యనుధర్మరాజట! బలే టీక! “కవలయి మనగా భూమండలము- గాని జగత్తు 
కాదు, కాబటి ట్రి “కవలయ "నేత్ర = క్ు జగచ్చయువుయొక్క.? అనుటయును త "పీ 

(కా పొ.. మెజసీ యెట్బ వాటి (ఇది భ్రూ, ము, పొ, +) 

చం దబింబము జ ఎజ్జ శానుదయించి (శ్రమ (క్రమముగా 'తెల్లవాఅును గాన 

(తెల్లగా) ఉదయించి (పిమ్మట | యెొజ్హవాజదు...- 

| 60 



yey సారంగధర చరిత్రము (6, 

టీక,.--రథాంగ వైరి = ద్యక వాకములకు విరోధిమైన చంద్రుడు తేనదు"పేరిటి= 

తనకు పేరైన సారంగధర శబ్దమే శీరుగాగలవాడును, నిర్మలాత్ముండును - (అయిన) 

సారంభరుని, దండింపం జెల్లునే యనుచుక్కొ కనలి = కోపించ్చి భువనజాత ౫ లోక 

సమూనామునకు (1 భువన = నీటియందు జాత = పుట్టిన వైన = కమలములక్క్ అగ్గి 

అశ్హాం) భయంకరన్యూ ర్షిక = భయమును కలిగించు స్ఫురణముతో,  'వెడ లెననకా, 

ఎజ్జవాజీ = ఎట్ట నై; "మెజసెక = ఉదయించెను, 

+ ఆ. వె, మేలు “పిచ్చుకుంటుమోంద భాగీరథి 

వచ్చె” ననగ నపుడు వానిపైని 

గగనభాగ నిగనిగచ్చంద చంద్రికా 

లహరి యుబ్బి జొబ్బిలంగ నిండే ౧౭౭ 

టీక. మేలు = బళి! * పీచ్చుకుంటుమి(దకొ = కుంటివానిమో(ద, భీ 

రథివచ్చెననంగక = గంగానది (పవహించెనన్నట్లుగా, అపుడు వాని"ెని ; 

చేతులు తేగి కుంటియై పడియున్న ఆసారంగధరునిమిద్క గగనఫాగ ఇఇ ఆకాశము 
నా. 

నందు, నిగనిగత్ = నిగనిగ "మెజయుచున్న్క చంద్ర కా చంద్రునియొక్క చం డ్రి 
“కొలహారి = వెన్నల పృవావాము, ఉబ్బి కా ఉప్పొంగి జోబ్బిలంగక నిండెక ౫ 

పూర్తిగా వ్యాపించెను, 
క భా 

“స్ఫుట సౌగంధిక రాగర క్షరుచిమైం బూశెం జపూసన్ని ధి 

'స్ఫృటిక౦బ ట్లుదయ్యాదద్రి గరిక శిరస్ట్రానితిం జంద్రుర్మడ 

చ్చొటు వాయక కుచియయె్యో (మను, 8-82) 

. కావున శా. పొ, తప్పు, “మెటెసి "నెట్బవాలి' అనియే తంజ, 'పొ, 

ఈ 'ళభువనబాశి శబ్దమును "వాడుటలోగల శేవచమత్య్మా-రము ఫూ. ట్రీ, 

వారికి నోదరించనేలేదు.. కవి యీశేషుచమత్యారమును “విజి లో గూడా వాడి 
గ య మ 

యున్నాడు. (చూ. 8-58) 

యళ పా తే వూూమున గీ. అనియజన్నదిం కాత్ర్రుగారు లే 

అని సవరించిచారు వారిమోధి. విశ్వాసముబేత వావిళ్ళ వారును Fu అన్నారు, 

శారణమేమోగాని కాత్ర్రీగారు ఆటవెలది - తేటగీకులన్ను గు ర్రించుటలో పలుమౌగ 

(ప్రమాద, ఫడియున్నారు (చూ ౧-౫౨
) 

ఫూ, టీ 'పిచ్చుకంటు ఇ అమాకని, 
సతర! ఆత పదదునన “షంటినా? థ్రనునరి. (ప్రసిద్ధమైన. యర్థము 

శేవజాలనివాండు) వుట్లు మండి వీచ్చుకుంట్లతు .పేళ్లుపొసుకు.? (సాం 



ర. మళ్ళ్యనాథుడు సారంగధరునికడకు వచ్చుట క౭౫ 

(ఫీచ్చుకుంటుమోద భాగీరథి అనునది లోకో క్రి, ఆలోకో క్రికి ఓపంగసాపరి 

గంగా ప్రవాహము అను న్యాయము మూలము, “గంవరకును,. పోలేని కుంటివాని 

మాదికీ గంగయే వచ్చి పవి త్రునిచే సినట్టు? అని యర్లము. | ప్రకృతమున సారంగ భరుడు 

క్రంటీవాడే యగుట చేతను తెల్లదనమ్యు ఆకాశమునుండి దిగుటు వైని హృసరిం 

చుట్క అను గుణములబేత న్నకు భాగీరథి సామ్యము చక్కగా కుదిరియుండుట 

ఖీతన్సు లోకో క్రి అన్నివిధముల నన్నువె యొప్పినది. = సె లోకో క్త్ిని కవులు 

(బ్ర ర్త శకు మించిన ఫలము లభించుట) అను నున విరిసిగా  వాడియు న్నారు, 

కొన్ని యుదాహారణములు, 

క, “రారానిచోటుకౌదు క ' 

పారాజిత్క పీచ్చుకుంటు చెయబక్విన భా 

గీరథి విధమున సస్మద 

గారమునకు రమ్ము కవీశిఖామణ్సి యనుడుక =) (వేం, సంచ, ఉర్/) 

క “ఫంగూపరి పరినిపత 

ద్దంగాసమ మాదృకామీగతనోచర భా 
చా౦ంగీక రకు బోళ్ళ 

(ప్రాంగణ పరిదృళ్యమాన బహు సేవధికిక.” (కవి, రసా. పీఠిక, 9) 

సీ, “సంసారవోల విమోచనము నాకాంటీంచు . 

పంగులమై గంగ రంగశాయి. (కవి. రసా పీఠిక, 91) 
ఊఉ. “ఇచ్చట. చేదిరాజు ; నఖాహీతీపాతికా గతిదూలియున్న యీ 
ర స గృపెసెంప్రువ నామరలోక వాహొనిం, దెచ్చితిగా. 

(వసు, 5-20, 

ద్వి రే బిచ్చుగుంటువ. చారు భాగీరథి చను బెంచులీల 

వచి*తివీవ) (సౌ (ప్ర. పుట, కిక 

—+ మత్స్యనాథుడు సారంగధరునికడకు వచ్చుట. 4-- 
ఉ ఆసమయంబునం దొకమపహాత్సుండు సిద్ధుండు మతృ్యనాథుండ౯ా 

భాసురళీలుం డన్నగముపై నొకచో గోవాలోన నుండి యా 

2-11) అనూరు దను నర్థమును కలదు. కాని అది (ప్రకరణోచిళము కాదు, , అనూడుని 

మిద . (పవహీంజెనన్మ్య కథ యుందును కానరాదు... వె లోకోక్తి .. నెరుగక' 

ఫూ టీ/ కర్తలు, .అనుచిళ్యమైన యర్థమును (వ్రాసినారు, 



రీ ౭౬ సారంగధర చరిత్రము [ఆ 

రాసుతుదీర్ష రోదనవిశావము వీనుల. బడ్జం “గానలో 

స్స రిఫ్రాద్దు వోవునెడ నెవ్వయాకో విలపీంచు చుండెడుక ౧౭౮ 

ee న్థరోదనవిరావము = "పెద్ద యేడుపుథ్వన్తి ఈసరి ప్రొద్దుపోవు నెడక్= 

ఈ సగమురాత్రివేభ. 

క, ఆరసి వ త్తము గాకని 

యారసికు(డు *వశికులామరాగ, గణి దీనా 

భా రామితకరుణామృత 

ఛారాభౌలేయనికసితమనోంబుజు. డై. 
౧౭౯ 

టీక.__రసికండు = రసికుడైను ఆ - వశికల - అమర్మాగణి = తొపస 

సమూవనా గ్రోష్టుడు. (వళి = ఇం డ్రియన్నిగ్రహముకల వాడు) దీనా. -బుజుండై.- స 

ఆ పన్నులక్స్ ఆధార క అవలంబమైనట్టియు, అమిత = విస్తారమైనట్టియు, కరుణా 

మృత = దయయనెడీ అమ్మకమయొక్క్ల, ధాకాథాశేయ =  ధాశావికేవముచేక, 

దికనీత = వికసించిన, మనోంబుజుయు = మనసృనెడి కమలము కలవాడు-ని, 

(దయచేత మనసుప్రసస్న మై * అని భా) 

కీ సిని శంజడలు నె ర్తీని దిండుగా జుట్టి, 

సింగినాదముకొమ్ము వెంత బెట్టి, 

పంచవన్నెలయోగ పె పొందుగ వైచి, 

¥ పొలుపు నిద్దపు మేన బూంది పూసి, 

న్ పొడలయొడ్డాణంబు నడుమున బిగియించి, 

వెలీపట్టుగంతమై నలవరించి, . 

'పెళపెళ మనెడుబెబ్బులితోలు మొలం గట్టి 
చికిలిలాతపుంగోలం జేతం బట్టి, 

* కాం పొం *“తాపసో శత్రమ్మాగ్గణి' (ఇది ఫూ ము పా 

స్ శా పా (పొద్దునిద్దప్రు (= (సూర్యుని తేజస్సుగలి అని వూ. ట్రీ 

'నిద్దమ = అన్యా 'నును మైనది గాని “లేజస్సునలది కా కాదు. “పొలుపు నిద్దప 

మేని. అ స్రూ, ము, షొ 

ti శా షా. యొడ్డాణాన నడుము వాల బిగించి 

శ పాధయున, ప్ర క్రమభ్గంగదోవమున్న ది; సాధుపొరము తంజ, (ప్రతిలో నున్నది, 



%] _ మళ్స్యనాథుడు సారంగధపనికడకు వచ్చుట ర౭౭ 

గీ, యతమాల, సువస్తులకత్ష పాల, 

ఇైన్రల 1? నలరాలకామాక్షు; లవటుసీమ 
సన్నవిడిగాడరుద్రాత సరము లమర, 

గిలుకుంబావలు దొడిగి కుత్కీ-లము డిగి, ౧౮౦ 

టీక కెంజడలు = ఎజ్జనిజడల్పు దిండుగా = గుండ్రని దిడువలె - సీంగి 

నాదము కొమ్ము = దుప్పికొమ్ముతో చేసిన (వ్లూటువంట్సి వాద్యము, చెంపకు పెట్టి= 

ఆజడలదిండంలో ఒక పక్క-ను దోపీ, పంచ, ఎ, ప్టై డా అయిదురంగుల పట్టునా'డాం 

(యోగులు జంచెమువ లె ధరింతురు), పొలుపునిద్దపు మేనక = అందమైన నున్నని 

దేహమున; పొడలయొ జ్జ్ఞాణంబు = "పెదపులితోలు టకా చెలిపట్టుగంత = తెల్ల 

పటుబొంత, చికిలిలాతపుకోల = చక్కగా తుడిచి శుభ్రపరచిన యోగదండము క్ 

అతీమాల జ బదాత తానళీము - సువస్తుల _ కళఫాల = మణుల్కు మందులు 

వేరులు - 'వెల్లంకులు మున్నగు వస్తువులతో నిండిన సంచి - (కతపాల = కకోపొల=ా 

సన్నాసులు చంకకు తగిలించుకొను సంచి, వెవులక = చెవులయందుు శ్థీ నెల 

రాల కానూటులు = చంద్ర కాంతపఫుపోగులు, అవటుసీమకొ = ముచ్చిలిగుంటయందు 

(- మెడలోనన్నమాట) సన్న = విడి - గాడరయడ్రామీసరములు = సన్ననివి - ఎడ 

మెడోముగా కూర్పబడినవ్సి అయిన గాడదేశప్ర రుద్రా తుల తావళ్గములు, (గెడ 

దేశము 241 Bengal proper: The gangetic 001016." (టౌను) (కుత్కీ_ 

లముడిగి = కొండదిగి. 

f శా, పా “నెలరాలకామాతీలవటు.! 

“కామాథులు గాని *కామాణ్లు కావు. “కామాతు లవటుసీమిననియే 

ఫూ, ము, సొ, -కామాతీ - ఏకవచనము. 

శివా: టీ. “నెలరాల = చంద్రకాంతనుణులి అని మాత్రమే, 

టీక (వ్రాయవలసీనది “కామాతిలకుగాని “నెలరాలికు కాదు. వూ, టీ, 

వారును నిలరాల నిరుగుదురుగాని “కానూతల) "నెరుగరు, అందువల్ల నే “కామాటీలి 

'కోల్రియె శ్రక మానినారు. *కామాత్లు శ, ర. లో లేవు; (బ్రౌణ్యమునను లేవు, 

- శావ్యమలయం దున్నవిగాని వారు చి త్రగించలేదు. . మరి “కేలియుట యొలాగుి 

చూడండి కవ్రులా శబ్దము చెట్లు వాడియున్నారో! 

గ పీ స్త. పై పసిండి ఖ్ | జామాంపు 

చె గొండ్లిగావించు యోగప టై (శం పంచ, 4-101) 



రే౭౮ సారంగధర చరిత్రము [ఆ, 

(సింగ నాదము) ఇదిరొక విచిత్రమయిన శబ్దము, 'శ్చంగముయొక్కు. నాదము! 

అని కద్దార్థము ; కాని వ్యవహారమున నాదమనిచ్చు భంగ మే “సింగి నాది మయిన్వ, 

ప మం జీలకజ్ఞి అని లోకో క్రి. 6స్టూర్వ కాలమున జీలక్షజ నమ్మవచ్చెడి 

విదేశీయులు, ఊరిముందరకివచ్చి వభ. యేల్లరికిని “తెలియుటకై _ “సింగి నాదము! 

చేసీ డీవారట, అనగా కొమ్ము నూబెడివారట, ము చీలకజ్ఞ అమ్మువచ్చిన 

దన్నందుకు గుర్తు, సీింగినాదము నెంటనుండునది జీలకజ్హ యీ ల. = లోక్లా 

శింటిని న్రోడించి ఒ “నీంగినాదను జ జీలక్షజ్ల” అన మొదలు' "పెటి నారు. ఇప్పుడా 

పలుకుబడి “ఉపే తము? అన్న అర్హమున వాడబడుచున్న ది. “శింగినాదము - 

Nonsense, stupidity, folly. 38 ర్రిజ్రేన్త ,” (బౌనుగ. 

&, అల్లన చేశ, వొడు తను Re నెత్తుటం దోంగి భూమిపై 

చెల్లి నెగుల్ +1ఘటిల్లం గను చేల వెచి తలంకం జూచి, “హో! 

(2) వీనుల. బటికంపు వింఠకామాత్లు 

కనుబొమల్చందున6 శావిబొట్టు” (హం, 1-45) 

(8) సీ, శడునొప్పుసంకులు కామాత్నీ కవగాయ, 

బోగురాలును బో లెను సౌబగుమిబుకొలను "గాంచీరిి 

(ట్ర ద్వి. “అడశిడు ముణులకామాతులు మెజయ,” (నవ. ఫు, 27) 

“తళుకొత్తు చంద్ర కాంతంపు( గామాకు 

లలవడనించి కట్టాణి ముత్యముల౬ 

బోలం జాలెడు శంఖుస్రాసలమాల.ి (నవ. ఫు, 82) 

శంభు దాసుడీ కామాతీల పోగులనే = బొంగురు (ద్రామీలపోగు' లన్నాడు 

“బొంగు ర ద్రాటీల పోగులు వెట్టి 
మంచి రుద్రాత్ల సూలిక వైచి? “శం సారంగ. వు. 91) 

మ క్రమమిద “కామాతులు' అనబడునవి యోగులు ధరించునవిగా నున్నవి, 

గ కో పొటు! (భుటిల్లలను శేలవైచి” 

' శమ్టుటిల్ల (ను, కేలంవైచి?. అని జాడ ఎడపరచి ము దించినాడ, వావిళ్ల 

నోరును ఆ పదతిే యనుక రించినారు. ఊరక “కేలలవెచి.' అంపే ' అరమేమి | 

కనురేలగవై పీ. అనుట... :యుచితము, ॥ (వాండు. కన్నులు శేలచేసీశాడు. 

(పక. wipro: కేల వేనుటు = కండ్లు. . లేలజే సేటప్ఫటికి (బ్రతుకడని 



,] నుత్స్య నాథుడు సారంగధరునికడక
ు వచ్చుట ౭ 

ఇెల్లరె! యంత పాతకము సేయ
ంగ 6 శేసిరొ యిట్లు చందమా 

మల్లునిం బోలు సీతలిరుటందపు జక,-నికోమలాంగుని౯. ౧౫౧ 

త్ గుల్ ఘటిల్లజ = భాధ కలుగగా కను తేలగందైచి = కండ్లు 

సేవచేసి తలంకక = శ్రల్లడిలుచుండగా ఫా 
ఎంతే ఫాశ్రకము తలలో 

త్ ఎల్ 

గొప్ప ష్టాపక సత్యము జ
ీయుటచేక, ఇట్లుచేసిరొ శి 

మత్తకోకిల, 

నీటికి౯ మదిలోన సంశయ
 మింక నాతయణి తెల్పు; నౌ 

నూట వింద మటంచు నేయి కుమార ప 
ష్ 

*హటు రాం గత మేమి నీకు నిబద్ధిగా! నెవరండ్రుని౯ * 

చేట తెల్లమి గాయ నంతయు చెల్పుమా' యని  యాద
టక ౧౮౨ 

టీక, విబద్ధిగాక్ = నిజముగా ఈపొటురాక కళ యేమి 4 = = ఇట్టి 

కష్టము కలుగుటకు కారణమేమి " (ఊన్నదియున్నట్లు నిజముచేపుము, అని భా) 

న ఎవరండ్రు = నీపేలేమి * 

శోచినది, ౨ ((బౌను)ః 

నెగుల్ స్టుటిల్లి కను చేలంగచదే. చి? అని పాళాంతరమున్ను త్రంజం (ప్రతులలో 

నున్న ది 

శ్ పాయా 6వింధుమటంచు 
(ఇది ఫ్రా మనుః షొ) 

“ఉభయ (ప్రార్థనంబున దుగాగమంబున కత్యంబగును' (వౌ క్రి 
80.) 

కానన పదమ అనుట ఒప్పు 3 = “నిందునోటంచు? అనుట. తప్పు
. (ఈ తప్ప 

9౯ వ పద్యమునను జరిగియున్న ది): = . (కవిధరబునం. గోయ చెంతేటి తప్పు, 

గావించినో వా విందమను
చు అనియే మూలము ( పు. 88). 

టు (ఈహాటురాలోతే ఊమినీన (a 'స
్వభొవ మువ్చరటండ్రునిక 1? 

(ఇది ఫూ. ము పా 

: అర్థమేమో చారు ఇెలవియ్య
లేదు. నిబదిగా; "సవరండ్రునిక " అన్ని తంజ, పొం 

సుద్ధ తోకవ్యవహారమన నున్నది, (టౌను = ‘nA Truth, certainty, 

reality. (బా. ఎ డి బెడ్ శాని.. అని అరమును = వృవహారమును 

గాడా. చూసి ఇెన్సీనాడు...! కిబడ్జి wm నిజము” (శ
ః, ర్య. 



లోలో బ్ర సారంగధర చరిత్రము [౪, 

క, తాపసనాథుండు పలికినం 

దాపసనాథు.( డగురాజతనయుండు ముంచే 

మోవీ మొగ మె శ్రీ నెమున 

మోపీక లే కోవాటిల్లి యుసు రసు రనుచుక, ౧౮౩ 
టీక, తాపసనాథుండు న్న ఆ తపస్వి (శ్రేష్టుడు, పలికినక జు అట్లికుగ్నా. 

తాప - సనాధు(డు అగు = తౌపముతో కూడుకొనియున్న (= నరణచేదన నొందు 
చున్న =) వాడైన _ రాజతనయుండు ముంజే ఇ ముంజెయ్యి (బే = చేయ్యి) 
మూవీ = "నీల కానించి, నెమ్మనము ౬ ఓపికలేక ఓవాటిల్లి డా (సుక్క ఉఊసురసు 
రనుచుకొ = పరితాపము నొందుచు, 

ఉ. అరశ్చెదొ తీర్చెదో తెలుప నయ్యెడి దే? మని యంత దేరి హా! 
1యోార్స్చు మెజుంగ కంటి, సద యో త్తమ నీ వెవరయ్య? నన్ను సీ 
జేర్చం దలంచి మానవునిశేవను వచ్చినశంకరుండవో? 
కూర్చిన ప్రాణబంధుడవా? కూరిమి రాం గతమెయ్యెదియ్యెడక ? 
టీక అర్భెదొ = నాకుగల సంతాపమును చల్లాళ్చెదవో 1 తీ శ్చెదో = 

నాకుగలిగిన కన్టమును తొలగించెదవో ? అని అంతకా = అంతలోనే "తేరి =తెలిని 
తెచ్చుకొన్సి హా = అయ్యో, ఎటుంగకంటికా . ఒర్పుము = సహీింప్రము, ఈడే 
రజ = కాపాడుటఖ; 

సః వినవయ్య రాజరా జనురాజుతనయుండ, 

. శసారంగధరు. డను చేరివాండ, 
నొక పావురము'వెంట పెకలి నై సవతిత 
౨ లింటికి జను నామె యొంటి నుండి, 

కామాంధురా లయి కలయం గోరిన, “నీవు 
జనని వే సుతుండ వోసం) బటంచుం 

'దలల్ వచ్చిన దనతప్పు నాపయిం జూపీ 

_. భూపాలునకు. నెగటోని, యీార్జ్య . 

నకల పాం “యోర్చు మెటుంగకంటి (ఇడి వూ ము, పా తప్పును శీర 
సజల ర్యా పా బప్వు. . 
A Treg 



3] మత్స్యనాథుడు సారంగధరునికడకు వచ్చుట రో౮౧ 

ఆ.వె. నాకి వెట్టం జస్సె నం కస్నాతర యు 

వెరన్ర మాలి యిటుల ెగిరిం చెం 

దాపసపేంద, యింక చెవంబు నే మని 
ల య 

దూజువాండ? వట్టి దూాబు వాంద, ౧౮౫ 

టీక. ఎగంబోనీ = ఊన్నవిలేనివి చెప్పి _ దుక్చోధలుచేస్తి వేగిరించెకా = 

తొందరపడేను. డెవంబును, ఏమునిదూటు వాడలా = ఏమని నిండింతును * వట్టి 

దూటువాందక్షా = నిహ్యారణముగా దూజుపడినవాడను. (దూజు = అపకీ న 

ఆ, వె. మృగకులంబె కాని మిట్టాడ నూనిసి 

యెందు లేనియట్టి యీ యడవిని 

సీసుభారసో క్రి నెజయ నీయెడ విని 

చెన్రలు చల్ల నయ్యె సిద్ధవర్య. ౧౮౬ 

టీకా మిట్టాదక్ = సంచకించుటక్కు = సుధారసో క్షి కా అమృతమువంటి 

మాట్క ఈయుడక = ఈసమయమున = విని. 

వ. సీను మహాపురుముండవని తోయ _ నీసమ్ముఖంబు 

గలుగుటం జేసి యింతతడన్ర మాటాడం గలిగెం గరంబు నరంబులు 

దివియుచు నున్నవి మున్న కరపదచ్చేదనం బొనరించిన వారినే కంఠ 
లుంళనం బొనరింపుం డని వేండుకో నైతి; భా రాళకీలాలంబులు గొల 

+ బయిం బడు పీపీలి కాము శీ కాదికంబుల. జోపం చేతులు లేవు; గర్భ 

(శ్రీమంతుం డయిన రాజకుమారునకుం జుమో యీాసోండుముల్యు 

మూచిలే! యనిమోళు సూవీతత్య-రంబులుశిరంబునం జేర్చియింక నొక్రాటి 

వీన్నసించెద6 జి త్తంబులోన. మ తప 
కట టగగళ ఈ ఆ 4 కళళ LL] 

f శా. పాం “వటదూరువాడి (“ఊరును వాడయును వట్టివి = = ధర్మహీన 

ములు అని ఫూ, ట్రీ 

ఊరు _ వాడ, శెండైనప్ప్వుడు “వట్టిపి అనిగదొ అనవలసీనది శ మరి (వట్టిడి 

అనుటయె ట్లు (1 విది అశ్నంకమా తమన నే “ధర్మహీనములు' అన్నయర్థమనచ్చునా! 

చారి పరమం అర్గేముకూ+డా సరియైనవి కావు, 'వట్టిమూటు వాడి అని ము, పొ 

f హం “బెలయబైలి 

61 



రూ సారంగధర చరిత్రము [ఈ 

టీక. నరంబుల్సు తివి యుచునున్నవి = లాగుచున్నవి, కంఠలుంఠనంభాా 

రింఫ్రుండని = గొంతుకూడా కో సీ చేయవలసీనదన్సి క్రీలాలంబులు = నెత్తురు చోపక్ర్వా 

పోదోలుటకు గర్భ శ్రీమంతు(డు = తలి గర్భమున పడిననాటనుండియు భోగము లన 

భవించినవాడు ఈ - పోడుములు కా ఈదశలు, మోళ్లు = మొంజెములు, 

గీ, అసదుగాం జూడ కీమాట, యసుము చెంద 

దసదుగా నిన్ను “వేంజెద యతివ రేణ్య; 

యలనుట సహీంప౭ జూలను బొలియ నొక్కా 

మందు గట్టిన దయసేయువూ రయమున, ౧౮౮ 

టీక. యతివ శేణ్య, ఈమాట = నే నడుగబోవుమాట, కఅసదుగా చూడక = 
తప్పుగా భొవింపకుము అఘము చెందదు = దీనిచేత నీక పాపము కలుగదు అస 

దుగా = దీనముగ్యా వేండెదను; అలనుట = బాధ్య సపీంప(జాలన్కు బొలియకొ = 

సన్నటి 

తరల 

అనిన నయ్యక లంక మై యలరారునీరుకొలంకు సె 

మృనము గల్టు మహానుభావుండు మాళవశ్నీతిపాలనం 

దనుని! వేదనం జూచి హో! గురునాథ! యీశ! సదాశివా! . 

యనుచు దామరపాకు నీరు కియం దలంకి దయామతి౯ ౧౮౯ 

టీక అకలంక,..మనము = నిర్మలనుయిస నీరుగల కొ లనువలె (ప్రసన్న మైన 

మనస్సు, తేలంక్రి డా అల్లల నాడి, 

క, “వినవోయి రాజనందన 

తను వేటికి * దొజలవలయుంీ దల్హడపడం గాం 

పానం టీ టు ం [ 1 పూ, టీ “అసదు = (1 నికృష్టము - (2) అల్పము. 

ఈ తకు సరికాదు, 

| శా పాం కఈతొరరవలయుి (ఇది వూ ము, ఫా 

... 'తొజలో అని శక్షటరేఫముత్రో (వాయవలెను, ఈ తప్పు నింతకుముందును 
సీ యున్నారు. (చూ. 3.౧౭౧ క్రింద) 



మత్స్య నాథుడు సారంగధరునికడకు వచ్చుట ర౮ాకె 

జను నెః పు రాకృతకర ్రం 

బనుభవమునం గాక?తీజునా యవ్వరికి౯? ౧౯౦ 

టీక, తనువేటికి _ తొజయగవలయుజా == శరీరము నెందుకు విడువవలెను - 

(అనగా చావవలసినంత్ యేమివచ్చినది, నేను నిన్ను రత్నీంతును. భయపడ నక్కూర 

లేదని భౌ) తీజునా = అంతరించునా, 

గీ, మందు దయసేయు మంటి వే మందు నిన్ను! 

మందులకు గాక యిటు సేయ మాకు దగునె? 

యసదుగా నన్ను వేండెద నంటివి గద, 

యదియు6 దప్పదు ప్రాణ మి _తడలవలదు, ౧౯౧ 

క, ము౦దులకుకొ = అవివేకులకు (“మంద ఎ stupid = foolish’ ఆప్పి) 

అసదుగాకొ = దీనముగా - వేం జేదనంటిని (కాబట్టి) అదియుక్ తప్పదు ఆ నీ పార్ధ 

నము వ్యర్థము కాదు. (సాణమిత్తుక- _ఐడలవలదు = భయపడేనక్కరలేదు. (ఇత్తు ఇతుక + 

జ్ర. డాబ క్త తకఢలవలదు. గృప్రథమేచో త్త త్రమే వెనకి యేత్రోవాభ చేచ్చ్యుతిః” అధ, 

సంధి, ల్, 

క, మనపాలం గలడు శంకరుం 

డనపాయోపాయు. డా w తానేకాప 

ద్వనపావకుం) డా లోకా 

వనపాటనవుం. గొలువ, లేనివస్తును గలదే? ౧౯9 

టీక. శంకరుడు అనపాయోపాయుండు = అమోఘమైన (= వ్యర్థము 

కాన్ని) ఉపాయము కలవాడ ఆశి, ,,వకుండు = భక్త లయొక్క అనే కాపదలనిడి 

యడవికి అగ్నివంటివాడు. (- ఆపదలను నిర్మూలము చేయువాడు ఆలోక . 

అవన - పాటవుకా = లోకములను రకీంచుటయందు "నేర్చరిమైన =  ఆళంకరున్ని 
కొలువక్కొ 'లేనివస్తువు కలదే 4 = సర్వమును లభించును. 

abn) 

కా పొం తీరునా? (ఇది వూ. ము, స్పా 

తీరట = బలిసీ చక్కూబడుట. అంతరించు - అనునర్భమున సీటు? శకట"రేఫ 

యుతము, శ్వా న్ర్రీగారు “తీయి అనవలసినచోట “తీజుి అంటారు; (సీఖు? అనవబసీన 

ఫోట “తీరి అంటారు. (భూడు ౧-౧౩౦ క్రింద) 



లోరళ సారంగధర చరితము [౪, 

మ. అని యారార్సి కుమారు గొంచు జని, వేయమో న నాథుండు (చ 

ఖని పంగ ల్య్వదొనం దనూరుధిర మెలం' దోమి సరార్చి, వా 
0౧ య 

లనుదోయిం దడిం దోచి కేటజలముల్ గా దోయిటం దెచ్చి ద 

కీ నివారించి, యలంత దేక్చి [యసున్రుల్ జెంపొంద గా జేయుచు, 

టీక. మొననాథుండు = మత్స్య నాథుడు ఊరార్చి = ఊరడించి, చల్లని 

చెంగల్వదొనకా = చెంగలువలుగల చల్లని మడుగున, తేనూరుధిర మెల్లక=ాశరీరముమీో గి 

ర క్రమంతయు, తోమి= మెల్ల గారుద్ది, నీరార్చి = స్నా నమాడించి, వాల్ కనుదోయికా, 

fకడికా తోంచి = తడియద్ది,-- అసువుల్ = (పాణములు, వంపొంద6గా6 జేయు 

'చుకొ = దారమును పొందునట్లు చేయుచూ, 

చ, తనగుహలోపల న్నిలిపి తా మును foe జిక్కి-నట్టి చి 

కని *తరిపాలుదానపుడు కంఠము మోవంయంద్రావంచెయ, మేకా 

| కా పొ “నల్లని చంగల్వదొ న, ' (ఇది పూ, ము, పా 

చెంగల్వ యనగా “ఎబ్లక లువ, క నల్లని యొజ్జకలువ = అనుట గాన్ని ఎజ్జకలువల 

దొన (నల్లని దనుట గాని సరికాదు. శ్రేవరీము పిరుదము. కావున అపాఠే తప్పు. 

“దల్లని అని సకియెనపాఠము, తంజ, (పతులలోనున్న ది. “కువలయకుముద, జనిత 

సౌరభముల చలువర్టలించ్చి _తీనరునీకున నిగతాళించు దున్న దొనం జేర్చి మేను 

నెత్తుగవోవం గడిగి” అని మాలము, (పుట 85) 

f శా పొ యలతేనిం బెంపొంది (ఇది ఫూ. ము, పా 

వదు డుపచారముల'చేత “పెంపొందజేసీనద్సి సౌరంగభరుని (అసువు'లను 

గాని సారంగధరునిణాదు. _(అఆసువుల్ పెంపొందంగా అనియే తంజం"పొం “ఆంగ్లము 

లకు నుసురు = దనువ్రనరప్పించి? అని మూలము, (పట. ర 

క ఛా టీ. శడికాతో చి = తడితో తుడిచి.” 

తోంయట యనగా తడుపుట - అద్దుట్క గాని “శతుడుచుటి కాదు. 6త్రోంచు= 

తో జేయు” (శ ర “తో చుట = To wet, to moisten, to soak. తడుపుట, 

అద్దుట.” (ఛ్రానుఎ---- “శనివివోనుదకంబు (ధ్రావించి పీదపం గనుదోయిః దడిపీ 

అని మూలము, (ఫు. 65) 

* సాగాం, ఈంపావుపాలకని,! 



8] మత్స్య నాథుడు సొరంగధరునికడకు వచ్చుట రర 

భనుపడి “నీట ముంచినను బాలను ముంచిన నీవె దిక్కు నా” 

కని యుచితోక్తులంగడు. బ్రయం బొనరించె నతండు "నేరుచుక౯ా, 

టీక. చిక్కని, తరిపాలు = మొగడతోగూడిసపాల్పు కుత్తుక మోవయకొ=ా 
గొంతుక కాన (కడుపునిండా - అని భౌ.) (తావయంజేయకృా మేకా - పనుపడి = 

శరీరము కొంచెము స్వస్థపడి, నీట, .+ముం౦చినను = చెరచినను _- బాగుపరచినన్సు నీవే 

దిక్కు (చల్లని నీట స్నానము చెయించుటకోను = కమ్మనిపాలు (తాగించుటక్రును - 

అన్నిటికిని నీవేదిక్కు - అని చమ.) తేవచుకా = కొంచెము కొంచెముగా. అెలివ 
నొందుచు, 

శరిపాలు (శర లో లేదు); “తరి Butter - తరగల Rich in butter - 

శ్రరిగలావు = వెన్న చాలావచ్చే ఆవు - 2 batter - producing cow” (బ్రాను) 

తరిపొలు; తరిమజ్ఞిగ్య తరి వెన్న అను వ్యవహారమున్న దిః. 

చ, “దిటమున శెడ్డిపొటుపడి “తెచ్చియిడంగను గూటి (పొద్దు సం 

కటి ఈర వెన్న మజ్జిళలు కంక టి పెం బవలింటి నిద్రలుక ” (శుక, 2-834. 

గీ అరయ భువనై కమహిమాధ్యు. డైనయట్టి 
మత్స్య నాథుండు రాజకుమార మణికి 

గర చరణపంకజోత్స త్తి గలుగంచేయ 

నొకయుపాయంబు చింతించు చుంజెనంత, ౧౯౫ 

టీక. భువ, . .ఢ్యుండు = జగత్ర్రసిద్ధ మహిమాతిశయము కలవాడు. కరం ., 
కలుళంజేయకా == చేతులు - కాళ్ళును మొలిపించుటకు (ఈ భువన = నీరు. 

(ప్రధానమయిన మహీమకలవాడు కావున నే కరచరణము లనెడి “పంకజములి నుత్సే శి 

చేయ యత్నించెనని - చమత్కారము.) 

క, తెల తెలనొట(గ వచ్చెను 

వెలవెల బాఆ నెల, దొవలు *ఏిలవిలవడియకొ 

+ “నవ్వుచుకా, 

* భువన - పంకజ శబ్దశ్లేవ చమత్మా_రమును ఫూ, టీ. వారు ఇెప్పలేదు, 

[శర కర్త “విరవిరి క *విరియుటయందగు. ధ్వన్యనుకరణము అని 
యర్థము ఖెప్పి, ఆ యర్థము కీ “సారంగి పద్యమును - :విరవిర విరిసెకి? అను పౌర 

ముతో హహా మ పొరపాటు, తెలవారు జామున తొనలు ముడుగును గాని 
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బలపల నయ్యెం జుకం లు, 

కలకల నగ దిశలు పశ్నీకలకల మెసలా౯, ౧గా్జ 

టీక నెల కా చర్మదుడు, వెల పలంబా టక == కాంతీహీనుడయ్యెన్స 

తొవలు = కలువలు విలవిల పడీయెకొ = విలవిలపోయొను (₹ విస్వాలములె పడి 

పోయెను) చుక్కొ_లు, పలపలనయ్యుళ = పలు దనయ్యెను, దిశేల్కు కలకలనగక్లా ఇ 

(పకాశించెను. 

ఉ. కొందబు పాొందురంబనగఆ గొందబు కోఉమ నంగ, పీటం బా 

ల్పందలం జేసి *పాలగాడలి నంటినజిడ్డది "తెల్పు గా, దిదే 

'సందియ మేల చూడు డని చక సజ్జల శాయి కౌస్తుభం 

*బందజుంజూడ నెల్తేనన్మ నంత నభోమణి దోశ * నెళ్డగకా, 

ట్రీక.== (కౌస్తుభమునుు కొందు, పొండురంబు = శెల్లనిదనియు కొందలు, 

కోణము = ఎజ్జనిదనియు, అనంగిక = అని వితర్మములు బీసికొనుచుండ గా, జల 

శాయి = విష్ణువు, నీటకొ _ పొలుపందయకొచేసి = (ఆ కౌస్తుభమును) నీటిలో 

కు భ్ధముగా కడిగి “జనులారా - అది కా కౌస్తుభము మోది తెల్సు పాల్క_డలి కంటిన 

జిడ్డు = గాన్సి కౌస్తుభము _ శెల్బుకాదు. చూడుండు - అని, అందజుక చూడక, 

ఎనక = అకొస్తుభమును సె వై కెక్తెగోయస్న ట్లు, నభోనణి = సూర్యుడు, 

ఎజ్జగక, తోంవెకా కా ఉక. 

కాస్తుభమ్సు శ్నీరసముద్రమును తేరిచిసపుడః హః రత్నము. దానిని , శ్రీమహా 
విష్ణువు వట్మున భరించి నాడు. 

శాస్తుభాఖ్య మభూద్రత్నం - పద్మరాగో నుపవోద భే; 

తస్మికాహరిః స్పృహాంచ శే - వత్షోలంకరణే మణౌ.? (భాగవతము) 

కౌస్తుభ్ణము పద్మరాగము కానక ఎలుఫు,._ 
స్ “ఉదంహార్కంవింబంబు నొఆఫు విడంబంబు 

దొరలంగనాడు కౌస్తుభముతోడ.? (అము క్ష, 1-12) 

ఫూ. ము ననుగూతా “విలవిలపడి యెక” అన్న పౌఠమే యున్న ది, 

1 కా, పొ. “అందలుచూడి (ఇది వూ. ము పొ తప్పు, 

ళా స స (ఇధి వూ, ము, సాక ప్టు, 
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ను అలకా జట్లు కుమారు దండనముసేయం బంచి శో కవ్యథ౯ 

నిల కావేంగున నిద్ర లే కడలుచుకొ 1 నిద్రించి మేలగాన్న పొ 

ల్పలరకొ ! లేచి, యలత్యుయాపముగగాల్య ప్ప క్రియల్ దీర్చి; మో 

సలంగొాల్వై; తల వంచి ఖన్ను 6డయి చాంచల్యంబుతోనుండయగ౯, 

టీక, నిలక = నిలువలేక ఆ చేయసనకొ = ఆదుఃభాొరముచేత, అలత్యరూప 

మనకా = కసీ శేయసట్టుగ్కా  కాల్యష్మక్రీయల్ = ఉదయకృత్యములు, తీర్చి = 

బబ ద. 

4 సొరంగధరుడు నిర్షోషియని తలారులు రాజుతో చెప్పుట 

క, తలవరులు వచ్చి ధరణీ 

తలవరులు శధానులును హపితజనులుం ద గువా 

రలు నింతటంతటం జం 

కలం చేతు లిడికొని యుండలా నృపుమ్రోాలకా ౧గా్జా 

టీక, ధరణీతల _ వరులు = భూపతులు, 

క. విగనిగనిభూావణము లిడి, 

చెగులున నడ్లపడి యేడ్సి “చేడు కుమారు 

సుగుణాఢ్యుం డని తెలియక 

తెగి యూరక యాజ్ఞ పెట్టతిర గది యంచు. ౨౦౦ 

క, ఆకాశవాణి సెప్పీన 

యాకథయును, నూజడించి యనుటయుల చెలుపకా 

శోకము హార్షము వెజంగును 
జీ కొనరింపంగ విభుండు ౫ చిత్తముకలలగక౯ా, ౨౦౧ 

f కా, పా.-- జాలనలథ్యు) (ఇది వూ, ము, పొ “లేచియలవ్యుి అని, 

రంజ, షొ, 

1 రొ ప “చిత్ర్తంబగు లక? (ఇదె వూ ము, పొ 

“అగులక అనుట తప్పు, ధాతువు *అగలు గాని “ఆగులు” కాదు, (చూ 

స్మ ర 
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టీక. చీక + ఒనకింపకొ ఇ చీకాకును కల్పింపగా, 

“వీత శర లో లేదు “చింతాచీకా లేని బ్రదుకు అని వ్యవహారము, 

“నీక _ Dampness” (బోను “దీ కాకిెనరింపి అని పూరా: 

+ రొజు చిత్రాంగిని చానిలో శ్రోయించుట Fas 

G, దిగ్గన లేచి బంధుల సుధీమణులం దగువారిం దోడు కొం 

చగ్గల మైన కోపమున నంతిపురంబున శేంి, 'దీనికిం 

దగ్గదు తాలి, సామవచనంబుల. గా దిశ, నిష్ణురోక్తులకా 

'బ్యెలం జేయ చెల్లు) నని పిల బంపి లతాంగి, నయ్యెడ౯౨ం 9 

టీక, తాల్మి = దీమసము, ఇక్క సామవచనంబులకొ ౫ వుంచిమాటలతో _ 

కాదు, 

గ్ “పి పాపాత్సురాల, ఏ చేసదారి 

గాయక పుసుద్దు లెల్ల నాకాశవాణి 

తెలుప విని వచ్చి తలవరుల్ కొలునులోన( 

జెప్పీనా రీప్పు డింద అచ్చెరువు నొంద, ౨౦౩ 

టీక వేసదారి గాయకవు సుద్దులు = మాయలమారికుత్సిత ఫు చేస్టలు, 

గీ, టక్కు టకటొంకు టాటోటు1+ళవళి వగలు 

గట్టి పె ట్టింకం గలది కలనై దెలుప్కు 

కేలుప కుండిన సీబుద్దికొలది మూడు 

మజి' యనుచు రాజు బెదరించి మాటలాడ, ౨౦౪ 

f+ శా పొం *'ఠవలు, 

శబ్దము “ఠవళి గాని *'ఠవలంి కాదు.-+డబ్బు తక్కు. టక్కు, రవళి తవళి? (ఆం, 

భా, 1-119 - టఉక్కుటాటోటు ఠవళీ' (ఆం ధ్ర్యసం) =. 'ఠవళి = మోసము; 

కపటము? (శ, ర) (బ్రౌను “ఠవలి = గోరం guile, frank. హుళీక్కి_? అని 

యర్థము చెప్పి అందు కీ “సారంగి పద్యమునే చూవీనాడు. ఇతరుల మాట యెం 

దుకు ఫూ. ము, నను, తంజ్యప్రతులలోనుగూ'డా - (ఠవళివగలు) అనియే యున్నది, 

“భా వణమా కల్ల = విచారమా రవళి” (హంస, §-111). ఇత్యాది మ క్రీక్ర 

లెక్కలే లేదుః 
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టీక. టక్కు .ఠవళివగలు క టక్కురివగలు (టక్కు మొదలు ఠవళి వర 

కను గల పదములన్నియు = “టక్కరి యను నర్ధమునిచ్చున జే మిక్కిలి టక్కరి 

యనుటకు వరుసగా వాడబడి వి) కలదిక లయమై = ఉన్నది ఉన్నట్లు గా నే "తెలుప 

కండినక్కా నీబుదికొలంది = నీబుద్ధికి తగిన కికయ్ జరుగును “చూడు మజి' యని 

బెదరింపు, (జాతీ యము.) 

క్క వంచాడించక, తాలిమి 

డించక్క బిగు వెడలి ₹దల్లడీం చక, మదిలో 

నించుక యైనను దా జలి 

యించక, యాగట్టువాయి యి ట్లని పలి 3౯ ౨౦౫ 

టీక... వంచాడించక = బెదరక తాలిమిడించక = ధైర్యమును తేగ్గనీయక, 

అ, గట్టువాయి దా ఆధూర్తు రాలు, 

చ. తెలిసితి హో! యి దంతయును దేవరపట్టపు దేవి శెతవంి 
బలసుతు?బారి దప్పి నను నాజ్జ్ఞ యొనర్బం లంచ మిచ్చి వే 

పిలిచి తలార్గ్ల చేత ననిపించిన దిట్టుల్స నీకువాళము 
వైలియక వెట్టిరాజు, యిది "లెస్స నిజం బని * నమ్మినావుగా!౨౦౬ 

t Cho హీ దల్లడించక eee (శ్రుతికటువు “వడలి తల్లడించక ౨ అని 

రర పా గసడద వా దేశము బహుళీముగాని క (చూ. ఆం, భా, 

ర్మ సంధి, 67) 

[ శా, పొసుతుపాడిందప్పి.) ((నుతుపాొడికా = సుతుని వ్యవహా రమందు? 

అని ఫూ. ట్రీ 

వూ, ము, న “సుతుపొకి అని యున్నది. శా్త్రగారు “పొడి! యని దిద్ది, 
'పొడీకొ = వ్యనహారమందు? అన్నారు. వ్యవహారమందు - తప్పి అనగా యస్ 
రన్నియో! “ఛాంతప్పి* అని సరిమైనపాఠము - తంజు (ప్రతిలో నున్నది. మూలము 
న్కు. “రత్నాంగి bs తలవరులకు నెల్లందగు లంచమిచ్చి, తన తనూభవుబారి 

య. జేసె? (ఫు. రర) అని యున్నది. కావున “బారి ఒప్పు “పాడికి తప్పు, 

న్ నాము “నమ్మి నాండ వే) 
.... 'నమ్మినావుగా? అని వూ. ము, పా. ఆపాఠమ్కు తంజు (ప్రతులలోను నున్నది. 
న. Wa దృష్టిలో “నావి గొప్పతప్పు (చూ, ఆంధ ప్రసన్న = విమర్శలో, 

మి సం. ఫు క్రీ అంధువల్ల నాడే అని దిద్ది నారు. న. చంక టక వి 
mE నుండవలనినది. "వెంకటకవి భాను. గాని ౨చెంకట్రాయ కాకీ భాస శాదు, 
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కక సారంగధర చరితము (ఆ, 

టీక. వైళవంబు = మోసము సుతుచౌరి తప్పి = సుతునికి గలిగిన ఆప 

తొలగి, ఈ కువాళముల్ = కపటకృత్యములు, నమ్మినావుగా స్టే నమ్మితివిగచా, 

సీ, ఎంత సేసినది నేం డిది + కన్న విన్న చో 
ద్యము గాదు! మటి దబ్బు దబ్బిన నిటు 

వలె నుండవలె! మెచ్చవలదె యిందులకు ర 

త్నాంగిని! జూచినయట్టి నార 

లది నిజం బనవలెం గద? యెన్ని గఅచిన! 

దాకాశవాణి యటంచు నొకటి 

గల్పించినది [మూడు గానలో నంట! రాత్రి 

యఃంట! వారితో మాట లాడిన దంట! 

గీ. కటకటా! మెట్టివింత! లాకాశవాణి 

యాడం బలికిన జెటు పోయి సీడం బలుక 

రాజె యిపు? డని ప్యంచి రాజకీర 

వాణి పలికిన నాకాశవాణి పలికె, ౨౦౭ 

టీక... ఎంతబేసినది = ఎంతపనిఖేసినది - (అని ఆశ్చర్యము.) ఇదీ, కన్న -విన్న 
చోద్యము కాదు = కన్న చోద్యమును కాదు - విన్న చోద్యమును కాదు (ఇట్టి వింత 

యెక్కడా కన్నదీలేదు - విన్నదీలేదు - అని ఫాం దబ్బు - దబ్బినక = అబద్ధమాడినను; 
"ఎన్ని కజచినది = ఎన్నిమాయలు "నేర్చినది పగ్టించి = (ప్రజ్ఞులు ప్రకటించి, రాజకీర 

వాణి = శాచిలుకపలుకులుగల చ్మితౌంగి. 

గీ, “ఇంత నేరక యుండిన నంతపనికి. 

జొతువే! బలి సం గొంగును జుటి పట్టి 
అలి ఆ 6 

ళా. పొ,=విన్న గన్న బోద్యముగాదో!' (విన్న కన్న చోద్యము కాదో! 

అని ఫూ, ము ) 

విన్నకొ-కన్నడా అని శాస్ర గారి సవరణ; తప్పు, “ఇది కన్న విన్న చోద్యము 
. శాదు* అని లే౦ంజ, పొ, 

కా, పొం చూడంగానలో! (ఇదీ ఫూ, ము, పొ 

' కల్నించినది చూడు! కానలోనంట' అని తంజ, పొ, సాధువు, 



3] రాజు చి|తౌంగిని బావిలో (తో యించుట రగాం 

యనయు మని నీ వనంగ, నాయన పెనంగ, 

నాం జెజటుంగ నె యంగనా నంగనాచి?) ౨౦౧౯ 

చ, అని “వినవోయి రాజ భువనై కమనోహరమూ ర్తి యైన సీ 

తనయుని జూచి మోహపరితాపమున న్నిలు పోప్ లేక యీ 

నంటి పయిం బడం గదియం “జెల్లునె తల్లివి గావె నాకు నీ” 

వనికడుణాపధీతు.డయి యాయన తక గడ(ధోచిపోయిన౯, ౨౧౦ 

ఉ, కోపమునం గయాలి కొనగోళ్ళం గుచంబులు తౌన వచ్చి, లోయ 

చఛాపనియీసు గా, సుతుపై నటు నింద ఖఘటింపు సీవు {నొ 

పాపని బట్టి తెచ్చి కరపాదము కోయంగం బంచి యూర శే 

పొపము గట్టుకొంటిని నృపాలక యంతటివాంత వంచగ౯! ౨౧౧ 

టీక, లోకా = మనసుల్లో పాపనియీసుకాంగకా జ తొలగింప (శా) ని 

యోర గర ఏడేగా సాంత హింసించు వాడు, 
న్న 

క, నీతో నిశ ఛభాషీంచిన 

చాతక మని యంత గగనభారతి నిలువ౯ 

భూతలపతి శోక వసీ 
వాతసుహృత్తూలికీభవనా గనసుం డె ౨౧౧ 

టీక, - గనభారతి = ఆకాశవాణి (=అ కాళమునుండి వినబడుచున్న శేబ్దము) 
నిలునకొ = అగిపోగ్యా భూతలపతి ఇ రొబ్బా శోక,.. మానసు(ే,.... . నోక జా దుఃఖ 

మనెడు వనీ _ వాలేసుహృత్ = దావాన్నీకి (వాత = వోయునక్కు సుహృత్ కా 

మిత్రుడు, “అన్ని! వాయుసఖుడు.) తూలికీభవత్ = దూదియగుచున్న, మానసుండు == 

నునస్సుకలవాడు, ఐ (శో శాగ్ని చేత దహింపబడుచున్న మనసు కలవాడై అని భా 

ఉ. “హా! తనయా, వివేకరహితాత్నుండ నె నిను నిగహించితిం 

గ్కా తెగి లోకనింద కొడిగట్టితిగాం జగజంత యెనయీోా 

f శా పొ నప్పాపని.' (ఇది వూ. ము పొం “నాసౌఫని అన్ని తంజ, 
సొ, సముచితము, 



లం సారంగధర చరిత్రము [& 

భీతమృగాశీమాట చెవి జెట్టితిగా, యతిఘూర పాతకం 
వీతట్రి నీతి మాలి రచియించితిలా”' యని స్మాళునేత్రుం డె. ౨౧౩ 

టీక, న్మిగహీంచితిక గా = చంపీతినికచా, సాక్రు నేశ్రుండై = కంట నీరు 

.న్మిగహీంచుట = చంపుట, అనుటకు. 

కః 6నృప్క య్మాక్రోడము నీశే యపకారముజే సె దీని కలుగ నేలా 

కప మది(జొనుపక ! నాపై ఫె నిఫుడీ ఫరయమేసి సి నిగ్రహించుట యొప్వుకొలి 

(మను, 6-90) 

క, గోబజగెడి మాటలు వెవినిడి, 

నిజ మని గురుభ క్రినిరతు నిర్శల చరితు౯ 
————— 

కా. పొం బజగడుగు దానిమాటలు,? 

(టౌను పండితుడు  “బజడగుది 0 బజగడుగుది, అనగా నిలకడలేని ఆడుది 

అని యర్థము ె ప్పి అందుకీ పద్యము నే యుదాహరించి నాడు. “బజగడుగుదాని మాటలు 

నిల్క_డేని. ఆచి తాంగిమాటలు? అని టీకోయును (వాసినాడు, కాని “బజగ్లు [అడు 

గుది యనగా “కాలు నిలకడలేక ఊరక తికుగునది అని యర్థమగును గాని 

“దర్మామళా' లని యర్థము'కాదు; కావున ఆపాఠమంత మంచిదికాదు, aa ము, లో 

(బిజి గడిమాటలు ఇెవినిడి! అని యున్నది, శర కర 'విజిగడి అను పాఠమునే 

చూపి '*బిజుగు - (స్క (క్ర) బాంకు అని న జ, ఆయన మతము (ప్రకా 

రము . 'విజిగాడిమాటి లన గా (బంకునట్రిమాటి లనిగదా యరముో నురి మాటలు 

బొౌంకునా? “బాంకులాడి యొక్క టం! అని యుండుట యుచిశముః ష్. ము 

సిద్ధించుట లేదు గనుక అఆపాఠమును సరికాదు, త౦జ (ప్రతులలో _ నో కదానీలో 

జాడీ మాటలు సెవినిడి అను 'పాఠమున్నది, “బజగడీ? యనుపదము నందా మన = 

టల నుం కస ప్తతిలో ఇట్లు (పయు రక్షమె యున్నది. 

సీ, ఓవరివైన 'నీ కునికిం గావించిశే 
బజగడి? యనిదూటు బావగారు 

“వాకిటిచంతం గావలియుంచిరే నిన్ను 

“$గామిడిశ? యని దూణుం మామగారు. (8291). 
స్తన వప సమ పలుపు 

[ళు రంలో బజగాడి? లేదు సశేగదా చెచెచ్చు గామిడి, డా (శేష్థంయి అని 

యున్నది. (పహాదము (చూ, 



3] రాజా చి తాంగిని చావిలో (తోయించుట రా 

భుజనుం గుమూారుని లీలాం 

గజునిం బోనాడుకొంటిం *గద నే డనుచుకా 35౧౩౨ 

టీక... బజగెడీ = ఆక తాయియైన చి తాంగ్గయొక్క, మాటలు - నిజనుని. =. 

నీలాయబునికా = వీలాసమున మన్మభునివంటి వాడైన, కుమారుని, ఫో నాడుకిొంటిళా 

కద = పోగొట్టు కొంటినినడా* 

గ. కుటిలచటులమలిమస ఫ్రరవర్త 

నాలి దుర్హుణగణ జీవ నాలి నాలి 

{ శ నతికపటపూతనాలిం జిన్నాలి నతండు 

కూపమున నూక బనిపోనుకోవమునను, ౨౧౦ 

టీక, కుటిల = వ్యక్రములున్సు చటుల = తీవ్రములును, 1 నులీమస = నులి 

నములును = (కూర జా భయంకిరమలును = అయిన్న వన మా వృుం యొక్క 

మరియు on రిజాతములో “బజగేడి = అ్వ్యతొయిో అని 

యున్నది. తంజ, తులలో నొళచానిలో “బజోడీ నీ మాటలు నిజమని,.4*** 

బోనాడుకొంటిం దె? అను పొగమును ఉన్నది. కాబట్టీ “బజగెడీ్ జ బేడీ? అను 

పాఠములు (గాహ్యనులుగాని లేక్కినవి గ్రాహ్యాములు 'కొన, 

1 శా. పొం “నేననుచుకాి స్రా ము నన్ను రేంజు, (ప్రతులు శాండింటి 

లోను - ౮నేడనుచుకో ఆని యున్నది 

f కా పొం (ఆతీకుతేలి ('ఆతికుతేల. = భూలోక ము నతి క్షమించిన 

ఫూతనా = రాక్షస క్రీ చ్రీలయొక్క. = అళికా = పం క్రియైనడానిని అని వూ, టీ 

చిత్రాంక్కి భూలోకము నత్నిక్ర్షమించిన రాత్న స్ర్రీలయొక్కొ_. పం కి మైన 
దంట! అంటీ ? = 

ఈ రా ప్రాం “పెన్టో పయునను? (ఇది వూ, ము, సా 

(కోప ...పనిబెనుకూపమునను?, “పని చె ముల పమునను* అని తంబి, పా, 

1 వూ, టీ. *చులీ,..ఆలికొ = నులిననుయిన చారుణ వృత్తికి చెలియయిన 
దానిని, 

(వ 9 శ్రీకి చెలి యనుట యుచితము కాదు, 



రర సారంగధర చరిత్రము (ఆ, 

అళికా = సమూహము కలదియు (= ఫఘాగోళాతిఘూోరములయిన దుహ్క్యూత్యములు 

చేయునదియును.)  దుర్దణగణ = దుష్టగుణ సమాహమునక్రు జీవనాలిక్షా = జ్ర 
న Fe (పాణభూతయ్యు, నాళికా = కుత్చితురాలున్కు ఆతి కపట పూతన _ 

అళికా = మిక్కిలి కపటముక్రలదియైన వూతనకు _ చెలిక త్తే (యనదగినదియు) - వెన 

చిన్న + అలికా = చిన్న భార్యను = చి తాంగిని, కోపమునను కా కోపముక్షోత్త 

కకూపమునకో జ బానిలో నూకజొ -- పనిఇకా = పడదోయుట కాజ్ఞాపీంచెను, 

ఉ. ఆయెడ రాజునానతి మృగాత్నీని రజ్ఞునిబద్ధం జేసి “య 
న్యాయము, రాకుమారు? సుగుణా గణి పత ను త్తముక్ 

మాయలు వన్ని మచ్చరముమైం దునిమిం చెను! జూడ నున్నద 

న్నా!యిది మేంళవన్న పులి యంచు దలారులు గొంచుటోవలగకా, 

టీక. మృగాతీని = చి తౌంగిని, రజ్జునిబద్ధకచే = (తాళ్ళతో బిగించికటి 

(మేకవన్నె ఫులి = (లోకో క్రి) మేకవలె కనబడుచ్చూ పులివలె హింసించునది, 

+ పౌరులు చిత్రాంగిని నిందించుట 4 == 

వ, కుచ్చితురా లైనయచ్చపలలోచనం జూచి పౌలు లందటు 

1 గచ్చుకొని గచ్చపొదం గదలించిన'కే వడి విచ్చలవిడి నోరికివచ్చి 

నట్టు వెచ్చాన కిచ్చువారును; “డానికి నిటువలెం గావలయు నని 

$ యెించువారును; “దీని కివి పాటులా' యని పండ్లు కొటుకువారును, 

“చాపజాలతికానా కన్నులు 'దెజవనిపాపన్నిపై నిరాపనిందలు గడియించి 

యానిసునుగోడు పోసికొంట్కి వందుల నీ కేమి గలిగె నే యనువారును, 
“నిర్నిమి త్త ము త్రమపురుమునకుం జేసినదోవంబు (తోడని చూపక 

fషాశాం. “సుజన్నాగృణిో 

£౯. పొ “గచ్చుకొని (ఉచ్చుకొని' అని వూ, ము, పొ (బౌణ్యము 
నన్కు శ. ర. లోను ఖచ్చుకొను” అనురూప మే "గాని “గచ్చుకొను? అనురూపము 

"లేదు, (నూ, ని లో యేరూపమును లేదు.) 

+కా, పాం... ప్టించువారును? ((క¥ోయువాతును అని ఫూ. ము, సా) 
6ఎగ్షించు వారును అని తంజ, పొ, ఊచితతరము, 

కా, పా.-:తోడన! (ఇది వూ, ము, పా (తోడుతోడనె) అని తంజ, పొ, 
ఫముచితము, 



4] పౌరులు చి(తొంగిని నిందించుట లా 

పోవు నే” యనువారును “సావాసం పక్టుణంెవి యన్నది (తప్పునే? 

యెంతకుం చెగించెం జూడుమ్మా యాయదాని నమ్మవచ్చు నే! యను 

వారు, నై మజటియును, 

టీక... గచ్చుకిొని = చుట్టుకొని (గ్రచ్చపొదకా కదలించిన కైవడిక కా 

నచ్చపొదు కదలించిన చెట్టు గలగలలాడునో అట్లు చెచ్చానకు 4 ఇచ్చువారును కా 

తిట్లువారును (ఇదీ జాతీయము ఎ ద్రీంచువారును = ఎగ్డులాడువారును, నిరాపనిందలు, 
టు 

గడియించి (భుటియించ్చి = కెల్సించ్చి సావాసం సుద్దుణం-చ + ఏవ = (ఆడుదానికి) 

సాహసము. ఆరంకేల్కు అన్నది = అని "పెద్దలు చెప్పినమాట (మ్ర్రీణాం 
ద్విగుణమా హారం, బుద్ది శ్చాప్ చతుర్దుణం, సావాసం పుద్దుణంచైవ, కావు మస్థ గుణం 

భ్లబేక్ ౨) తప్పునే = అ౭ ద్ధమగునా! 

“వెచ్చానకిచ్చు”. జాతీయము... ఊడుకడుకగా ఇచ్చాడు (=దజెబ్బమోద 

చెబ్బత గిలించాడు) వంటిది, 

'గచ్చపొద కదలించినట్లు) (కదలినట్టు = అనియు లోకో క్రి, 
(op) య per) 

క “అచ్చటి తీర్ధవా సులం 

వచ్చితగునె నీకు6 బుఖ్యవాహిని నిటు వా 

(కుచ్చితివని వడినందణు 

(గ్రచ్చగదలినట్టు శువ్వకరిగొని తిట్టకా (జై. భా. క్ష.72.) 

క, “ఒం జేమి దోవ మెటుయగక 

యుండెడుసారంగధరుని, నూరక పతితో, 

గొండెంబు సెప్పీ, తొడింబడ 

దండింపలం బని చె నెంత దయ వేది దయా! ౨౧౭ 

చ తెలియగంజూచినట్ల నె మది౯ బుధు లారని “తప్పు నీపయికా 

గలి దని పలుూణవోంగసచయుగం బటు బట్టబయల్లం? చేసీ యా 
ai న. 

౯ పొ... తప్పునే యనువారునుి 

f శా. పొ. జేసి త్రోయలికచ లేదుబంతి యన, 

“లేదుబంతి యను, పదముక్నింద శ, ర లో గూడ్చా పొఠమి"కై యున్న ది, 
శాన్సి సరికాదు. అపాఠమున నర్థము: కుదురదు, తంజం (ప్ర, మూడింటిలోను “జేసి 

యాయలికచ, , .బంతియసె? అనియే యున్నది. 



క సారంగధర చరితము ఆ, 

యలికచ “లేదు బంతి యనె, నందజిడెందము నిశ్చయంబుపెం 

పొలయలం్త గల్లతోడ నిజ (మోపదుగా దలపోసి చూచినకా, 

టీక... అందలిడెందము = అందరి మనస్సునను, నిశ్చేయంబు పెంపు ఒలయక్షా= 

గట్రినమ్మకముగలు గునట్టు, ఆ _ అలికద = అఆచ్చితాంగ్సి లేదుబంతి _ అనెక్షా = 

(సారంగధదడు వెప్పినదంతేయు) మా (తప్టు నాపయిని లేదు అనెను, కల్ల 

తోడకొ - నిజము ఓపదుగా = సరితూగజూలదుగచా! 

“లేదుబంతి జూతీ యము. 

వ. *గెంటించి 'లేధుబంతియన్న ట్లల్లంతనుండి, ,. (మను. £115.) 

ఉ. *ఒ కానొకమాటవచ్చినక, బొంకంగలేదుబంతియని బెంకవలెకా 

* గులటా వధూటికికొ,? (వాంస, 1-199.) 

(“బొంకల్గ లేవు బంతియని” వావిళ్ళవారి పాఠము) 

చ 'పొలంతుక గబ్బి చన్ను గవ ఫువ్వులచెండ్లను లేదుబంతనుక.ి (నిజ. 1.102 2) 

చ కనికర మేది విడ సని నకారణ మూరక యిప్పు డయ్య యో! 

కనికర మేడి యాజ్ఞ యిజెంగా! తన బుద్ధి కలా లసద్వి వే. 

కనికర మేది ముక వినుతగారవకీ ర్తి వహించి యింక నిం 

కనికర మేదినీవిభుండు గాంచెను నేల డని పొక్కి. రందజున్,. 
న యానా. దానాల దానా. 

(కా. పొ మొప్బ్పదు. (ఇది వూ, ఫా 

శ, ర. లోను తంజ, జ 'నిజ.మోపదు? అనియే పొఠము, 

1 కా. పొంటయాకనికణ) (ఇడి వూ. ము, పా 

“మటిక? యనునర్గమున శ ర, లో జజ శకటశేఫముత్రో"నీ యున్నది, కాని 

(జోను “కర dirt, blackness" కరలవీర = 2 stiped cloth, ' కరబట్టాన్ర = జ 

(from కర and బట్ట 214 ఆవు) striped cow” అని లఘు రేఫముతో “పరచి 

నాడు. (ప్రక కృత పద్యమున కనికర యేది? అను. ఆరవర్షములతోను యమక మను శద్దా 
లంకెరము సకుక్థింపబడినది. ' అందొక శేఫమును - శేకటము' గా మార్చి అలంకార 
మును. బేరచుటక ౦టెను లఘుశేఫముగా . పఠించుట యుచితము కాదా!. నిజమునకు 

లఘు శే ఫాల ఘు"-కేఫ భేదము పండితులు వివదించుకొనుటకు పురా దాని 

టు. sh Miss అనంత (వ యోజనకు ేదుగదా పెపెచ్చు “ఇందలిది 

; = ఇందలిది యలఘు లేఫ ము అని నిర్ణయించు. ఇాస్ర్రయును లేదాయెను, 

3 న. ; చానినిసార్చి. "పె పెంగుటయు. . చక్కిలి (ప్రొవీవరచనల' ిద్ది సారస్య 
(చెకచుటయును! (నూ ని, లో. ఈ కరి యే. శేఫముతోనూ దు.) 



3] పౌరులు చితౌంగిని నిందించుట ళోా2౭ 

టీక, బిడ్లనికొ = కుమారుని కని కరము + ఏది = మక్కువతో “పెంచి 
ఇప్పుడు కనికరము + ఏడి = దయమాలి, అజ్ఞయిజెంగా = సరికించెగదా, తేన = తేన 

యొక్క, బుద్ది కలాలసత్ వివేక - నికరగము-ఏది* = న్యాయ కాస్తా) దివిజ్ఞానముతోో 

గూడిన విచేచనళ క్తి ఏడి? ముకొ = మునుఫు వినుత గారవకీ ర్లివహీంచి = లోకముణే 

కొనియాడ బడిన గొప్పతనపువాసీని పొంది, (ఇప్పుడు ఇంకక + ఇంకని = ఇకమిద 

"సెన్నటికిని మాయని కొర = (క్షణ. మజక ( =కళంకమున్సు మేదినీవిభుండు = 

రాజ్బు కాంచెనని అందటుక్కా పొక్కి_రి = దుఃఖించిరి, 

గ, “చెలి యిపుడు ఘోరపాపంబు సేసి మోద 

నరకకూపంబులో. ₹ బడం దలంచునీకు 

నురక కూపంబులోలబడ నుజుకు టరుదె 

పాటు పడు” మిని § పజచని పాటుపజచ, ౨9౦ 

టీక ఊరక = ఊరక్క పజదని పొటుపటచక్ = కష్టము పాలు'చేయగా 

(అవతే లికి అన్వయము) 

క, జడ లలుచు6 విన్నప్పుడు 
(౧ 

పడతులు తను “నూత బజెదొ పాంటు బజెదో 

నుడును” మనుమూట నిజ మై 

పడె 8 నూత నెయార నూబుబార లనంగ౯. Ey 

+ పాఠా౫= యబడనురుకునీకు, ,.బడ నురుకుటరు డె 

f కా, పా. *నిఫుడులుకు (ఇది ఫూ. ము, షౌ) “పడనబుకి తంజ, పొ, 

గ్థీ కా పొ. 'పటిదిన పొటుపణిచి? ('పజుచినపాటుపజ చి వూ, ము, పా 

(పజఅచనిపాటుపజచి అని తంజ, పొ. సాధువు, 

పజభనిపాటు పజచుటయసగా "పెట్ట రాని వాధలుపెట్టుట, ఈపలుక్ బడీని కవి 

మరియొకమాటుకూడా వాడినాడు. (చూ ౨౨౬ పృ (“పణిచి” అను పొథమున అవతలి 

పద్యముతో అన్వయము కుదురదు కావున ఆపాఠ మసాధువు.) 

శా, పొం. 'నూతనునావి (ఇది ఫూ. ముం సా నూతనియొ రి అనీ 

తంజ. పా, 

'నూఠ"ని' అని ఏవార్లము లేనియెడల పద్యభావ మే పాడగును, కావున కాంపా 

అసాధును, | 

63 



లేరా సారంగధర చరిత్రము [ఈ 

టీక, -నూటుబార లనంకా = నూరుబారల లోతున్నదో యనదగిన నూశ్రనైెఐ 

బావిలోన్మే పడెను 

పసిపిల్లలు జడ వేసికొనునపుడు - అల్లిన జడవె పిడికిలితో (గుద్దుచు = నుయ్యా! 

పొత్రరా? అని యనుట ఆబారము ఆయావార మిద్చట ఫొందుపగచ బడినది. నుయ్యా! 

పాత రా? అన్న కే (కేలా? పామా!) అని యడుగుట నే డాచారమున నున్నది, 

చ, అటువలె నింతి నాజ యిడి యానునుజేశు(ఃడు మంగలంబునం 

'బెటిలినపేలగింజవలె మికిి-లి పు త్తవియోగబాధ న 

ట్టిటుపడీ ధారుణస్థలిపయిం బడి నందనురూప శేఖలు౯ 

త అమల దలంచి పల్వగలుం బలవించుచుండంగకా ౨౨౩ 

వ, | అప్పుడన్వర్థ నామవంతు.డై న మతిమంతుండతని కిటనియె. 93 

టీక.---అన్వ,. ,తుండు = అర్థవంతమైన ేరగలవాడు, (మతిమంతుడు - అను 
చేరుమా త్రమే కాక మతియును కలవాడు, అన్నమాట) 

క, “చనునే యిటువలెం జింతి 

ల్లి నృపాలక? నింద శావలసి నాపలుకుల్ 

విన వైతివి చే మించిన 

పనులకు నీ వింఠ6ంగ స్పిపడవచ్చునాళో, ౨౨౦ 

టీక, చేమించిన = చేతినుండి దాటిపోయిన (=కడచిన) పనులకు కస్తి డౌ 

దుఃఖము, 

ఊఉ మాను దురంతవేదనం గుమారిల నేల? పసిండికొండవి 

. లొనివరపసాదమునం గల్లీననానికి హాని వచ్చునా 

మానవనాథః') యన్న “ముతీనుంతు(డ నీ వనుకెల్ల నిక హా 
నొ నిద లోకనిందితుండ నె తిని నీ పలు శ కాచరింపమి౯, ౨౨౫ 

టీక. కుమారిలచేల = ఎందుకు పితపించెదవు? నీపలుకు - ఆచరింపకొ ఇ 

నీవు చెప్పినయటు బేయకపోవుటబేత, 

(77 వా... 'అప్వుణ్యవర్దనమతి మతిమంతుండు” (ఇది ఫూ. ము, పా) (పుణ్య 

వరనమతి?' అంటే తర బా వారు స. న సాలుకంతులా న! అని తంజ, 

ప్రతులు మూడింటను. 

f పాశా కౌదరి౦పమిక్,! 



కి] పౌరులు చితాంగిని నిందించుట లోలా 

క, * నెలయల సాతీంగోరక 
తెఅవనడక + తగుననుచు మదిన్న మి సుతుం 

+ బఅచని పాటుల6 బబు చితి. 

1 బఐచని యిది యెజబుల లేక పదరితి నయయో!. ౦౨౬ 

టీక... సాతీకా = సౌత్యమును చెరయయకొ = వాలినంతగా = కోరళ్ళ 

(ఈ సత్యము చాలదు, గృంతకం పెను బలవ శ్రర మైన సామ్యము కావలె ననక +) 

'కెజవనడక = చిత్రాంగివర్హనమ్ము తగుననుచుక = సరియైన చేయగునని - నమ్మి 

సుకుక పజ చనిసాటులకా పజిచితిక = “పెట్టరాని కన్టములు 'వెట్టితిన్సి. ఇది.= ఈ 
చిశౌంగి, పజచు - అని = దుర్మాద్ధరాబని, ఎటు లేక, పదరితికా = తొందర 

పడితీని, 

ఈ కా, పొ 'అరయయలసాకీ? (అరయకలసౌక్నీ' వూ, ము, ప్రా 

అరసినవాడే సాకీ, అరయయలవాడు (సామీ? యనిపీంచుకొనడు, నెర 

యయ 44 అని తంజ, స్యా 

శ శా, సొ. 'అందమని (ఇదీ వూ, ము, సా 'తగుననుచు తంజ, పొ, 

f కా పొ “పరుసనిపాటులి (4పరుసని = కశినమైని అని వూ. టీ) 
క, “పరుసనిపలుకుల నొకృతి 

పరవుత నసురాలిపోలె భటతతిమెజయక (భా. ఖీమ్మ, 184) 

ఈ “లోకము పగయగుం బరుసన్ని వాకును'-- (కవి, మనో 

అని యిట్లు పరుసన _ పలుకులకు విశేపుణముగా (పయు క్ర మెయున్న ది, “కాని 

'పొటులి కెందును విశేవణముగా చెప్పబడినట్లు లేదు, 

“పజుపని పొటులి అని వూ ము, నన్కూ *పజచనిపొటులి అని తంజ, (ప్రతు 

లలోను పొఠములున్న వి. 

ఫే శా పా. 'బరుసని, , .రెటుకలేక.? (బరుసు = కఠినము? అని వూ. టీ) 
“బరుసు అనగా గరుకైనది (జు నునుపుకొనిది) ఊ.. బ స్పై నాలుక; ఆకు 

శాయి మొదలగునవి. కబకుసు కర సాన? దీడీవ పందిపోట్లు” (వేం పంచ, 2. అం) 

నురి (ప్రకృతేమున అట్టి పదారమేది? “ఇది కఠినమని యెొజటుం లేక అనుటలో ఫూ, టీ. 

కర్తల భావచేమో కొని “పటు చని, , ,రటుకలేకి అని ఫూ, ముః య పటిచని, ౪౪ 

గుజులశేకి అని త౦జ, (పతులలోను పొఠము లున్నవి, అందు *పజచని అను 

ఫొధము సాధువు, “పజచు అనగా దుర్మార్గ రాలు, (భూః ౨=౨౬రీ (క్రింద 



oo సారంగధర చరిత్రము [౪, 

ఉ. ఇట్టులనుండె నాయెజుక యేమనువాండ మహేకుసత్యూపకా 
నెట్టన వాండు ప్రాణముల నిబ్బినం జూ పేలీట దెచ్చి వెజ్జులం 

బెట్టి గుణంబు En మది. జేరిన నెంజిలి పీజు వాసి కం 

బట్టము గట్టి కానల( దప మునరించెద' జన నంచుంజయ్యనక, ౨౨౭ 

wes = చద్వులనీర్నాటుచేసీ, గుణంబువేసీ = బొధనయము జ ఖై సు? ప 

చేయించి, 

+ రాజు రత్నాంగి సారంగధరుని వెదక(వోవుట i 

క, అనుగు లయి హీతజనంబులు 

ననుంగుంజుట్టములు రాగ నపుడు దలారుల్ 

వనసీమ తెపవు చూప 
జనియె జననాయకుండు జాయాన్వితు. డై. ౨9౮ 

టీక, అనుగులు - అయిడాత చరుల్రె, Wa స త్ర ue 

చ, చని మును దండనం బచిడినచకిగ ని నధ్యశిలాతలంబుదా 

పున బడియున్న కెంజిగురుంబోల్వనివాడిన కాళ్లు. = జేతులుం 

గని నెగు లొంది, పట్టి నట గానకమూర్చిలీ; యంత గొంతే 

పున కిసుమంత బెప్పిజి, విభుం డలపూంబొదరిండ్ల జీరుచుక, ౨౨౯ 
టీక, శంబిగురుంబోల్ = ఎట్టిని చిగుళ్ళను పోలినవియుు వసివాడిన ఇ 

మిక్కిలి శుష్కి౦చినవియునెన, కాళ్ళు - చేతులు -చీవుచుకొ డా పిల్ల వానినిపిల్చుచు. 

సీ అరసి చూతము పదం' డాకొనలో నున్న 

నరసి చూతము తెచ్చి యనుచు నేయం, 

14, సొ. 'ఇటందెచ్చి? (“ఇటదెచ్చి' ఫ్రా. ము, పా 

(ఇట తెచ్చి యనగా wey యని ms కావున “ఇటక్ దెచ్చి 

యనుట సరికాదు, 

2 శా, పొ, 'నయ్యచయ్యఃక,? (ఇది ఫ్రా. ము, పొ 

“దయ్యనకొ - చనెక? అని అవతేలి పద్యముతో అన్వయము. కావున 'శేప 

"మ్మునరించెదనయ్య - చయ్యనకా - చనెకొ అను పాఠము తప్పు ఓ.నంచు( 

జయ్యనకా ' అని సౌధుపొధమయు, తంజ, (ప్రతిలోనున్న ది, 



8ి,] రాజు రత్నాంగి సారంగధరుని 'వెదకంటోవుట Aon 

గాన శే యే మైనం గని మెగాల్ దినియెనో 

కానే? యని వేంటకాండ్ర నదుగుం 

బొదల నెవ్షగ నైన వెదకి కానంగ లేక 

పొదల నెవ్వుగ నేలం బొరలి యడలుం 

దనయుని కీపాటు నెనయం చేసితి నయో 
తన యుని కిశ నేల యనుచుం బొగులు, 

గీ, వనరు హో యను సుకుమార వదన విజిత 
వనరుహా యను వెత సేయవలెనె యింత 

చైవమా యను దలంపని తలయు లీవిగొ 

దెవమాయను 'జలియంగం దర మె? యనుచు. ౨5౦ 

టీక, అ కానలో, అరసీచూతము = వెదకీచూతౌము పదండి ఉన్నక = 

తెచ్చి, అరసీచూకము = పోషించుచు - జాగ త్రగా కాపాడుదము, (చూచుట = 

To regard, care for.’ (టౌను) 

అరయుట = ఫోషించుట్క అనుటకు, == 

ఆ, వె, శొడుకుంబోలె నరయ గురుంబో లె. గొలువంగ 

_సన్నియబోలె నిన్ను నసర్మితుండుగ6ం * 

స మ. ఆను. 1-161) 

కానకొ = అడవియందు, శే = రాత్రి, కని = మూచ్చీ మెగాల్ = మ్బుగ 

ముల్పు ఏమైనకొ - తినియెనో = తిన్న చేమో కానశే = మోరు చూడలేదా! అని 
యడుగుకొ పొదలళా = పొదలయందు, “వెదకి ఎన్వగ వెనకా = ఏవిధమునను - 

కానయ లేక “నెవ్వగ - పొదలకొ = దుఃఖమతిశయింపగ్యా. సేలకొ = ఫొరల్సి అడ 

లు = విలపీంచును; తనయునికి = కుమారునికి ఈపొటు = ఇటీ కస్టమును, ఎని! 

జేసీతీని = కలిగించితిని అమో = అయ్యో తనయునికి ఇ "నేను. (్రధీకియుండుట) 
ఇంకెనేల = అనుచుకొ పొగులు = దుఃభించున్యు వనరుక = దీనయుగా పలవించును; 

హా _ అనుకో సుకు,,,హాయనుకొ = పద్మమువలె సుకుమారమెన ముఖముకలవాడా, 
అనున్వు [పదండు..... షోవునకు ద జ్యుత్తులు ముజుంబరంబులగునప్టుడు వులోపంబుం బొద 

పదలును విఖోహునగు, (బాల, (క్రియా, 95.) అను న్మూత్రేమ్ము ప్రకారము “పదడుః 

అను రూప మేర్చడును. (పదండి? అనియేగాని వ్యవహారమున (పదండు? అను 
వాడుక లేదు, వేంకటకవి పదండి + ఆ కానలో = ఆని ఇకారాకార 'సంధీయే జేసి 

యుండునని నానన్ముకము.-)] 



సః దట్టంపువిరిమొ ల్ల తావ్రులతాన్రల, 

నమురు లతాకుడుంగములగముల, 

జల్లనిసురపొన్న బాయలచాయల, 

నరుదారుమాణిక్య దరులదరుల, 

వలిజబేరు 1 పన్నీరు వనంకలవంకల, 

గాలి లేజీల నిలాడలకడలం 

(గొంజీశటులు (గమ్ము 1 కోనలకోనల, 

ఘనమైన ఇయోగిపుంగవుల గన్రల, 

గీ, నరసి పెదవులు దడుపుచు నరిగి యరిగి, 

దొరంగున కులు గన్నుందామరల మరలం 

గుసుమ బాణుని నగజాలుకొమరుకామరు 

విభుండు మదిలోన బాయని వెతకు వరకు. ౨౩౧ 

టీక, ముల్లతాన్రల - 'తొన్రలక ఈ మొల్పన్రూల సువాసనలుగల (ప్రదేశ 

ములయం౦దును లతాకుడుంగముల - గములకొ ౫ తీచె పొదరిండ్ల గుంపులలోన్సు సుర 

పొన్న బాయల = వాయలకా = సురపొన్న ఇట్టనీడల జాడలలోన్సు మాణిక్యదరుల - 

దరులకొ - మాణిక్యపు గుహల గట్టుల౦దును, పన్నీ రువంక్రల - వంకలక- = పన్నీటి 

వాగుల (పాంకేములలోను, గాలిలేజీల నిల్యడల - కడలకొ = లేళ్ళు నీలుచుచోట్లను 

కోనల = కోనలకొ = అడవుల మూలలయందునుు యోగిఫుంగవుల = గవులకొ = 

యోగి శేష్టులుతేపస్సు చేయుచుండు గుసలయందును, అరసీ = వెదకి అకులు = 

కన్నీరు 'కన్నుందామరలన్ - మరలన్ = కమలములవంటీ కనులయందు తీరుగా, 

కుసుమ, + .కొమరు _ కొమరున్ = మన్మథునిమించిన యందముగల కొడుకును, పొయని 

"వెతరున్ = ఎడతెగని దుంఖముబేత్క (ఇందు తృతీయకు నష్ట, చూ. బా, కార, 21) 

చెఠకున్ = వెదకును, 

7 పొశాం. పన్నీటి.) 

స కోేనలంయగోనలి అని శ, ర, పొఠము. ఈపొఠమున శళచ్చాలం కారము చెడ్లు 
టయే కాక షక్రమభంగ దోవమున్ను తటస్లించుచున్న ది, 



మె] రాజు రత్నాంగి సారంగధరుని 'వెదక(బోవుట 403 

వ ఇట్లు తద్ధార కాంతారంబునం బలుచెసలం + గొంద అనను 

చరులం జరుల సందుగొందుల నందంద నందనాన్వేషం బొనరింప 

నియమించి తానునుం జని వేగ మృగ విహగతరు గిరి ప ప్రముఖ 

నిఖలచరాచరంబులం జూచి మేచిన టైన్యంబున, య. 

టీక. చరులకొ = కొండదరులయందును, 

ఉ. మిక్కిలి సాదనం దగిన మేటి నెజుంగళె మల్లులార? మే 

లెకు-డురూపువాని 1 నిపు డిచ్చటం గానరె నూవ్చలార? శే 
రక్క-అ నూని పెంపు గని నాతని. జూడరె ధాతులార! యిం 

పెకి-న కొమ్మలార కనశే ! తమి మూరు కుమారమన్నథు౯.౨౩౩ 

Bf మల్లులార = మళ్లెఖెట్టులారా, (మళ్లి = ఏ, వ) మిక్కిలి సాదు- 

అనకొ = నుంచివాడన దగిన 'మేటికా = ఉత్తముని ఎబుంగెశ (వల్లులార = 

వస్తాదులార్యా మిక్కిలి 1 సౌదనకొ = మంచి గరిడీసాభనయందు తగిన 2 ఒప్పీన 
వాడెన, మేటికా = మొనగానిన్సి ఎటుంగరె? = అని అర్థాం) = మావులార = 

మామిడివృతీములా ర్వా, మేలెక్కు.డురూప్రువానిక = మేలయిన రూపసంపదగల 

వానిని కానరె = చూడలేదా ? (మావులార = గుజ్జములార్యా మేలు = ఎక్కు_డు 

వానిక = గుట్టముల నెక్కు.టయందు నేర్చరియైనవానిన్ని కోని! అని, అర్థార్సః-- 

ధాత్రులారా = ఊసరికభెట్టులార్సా. "పెంపుగని నాతనికా = చక్కగా “పెరిగియున్న 

వానిన్సి ెపేరక్కణనూని = మిక్కిలి అక్క-కతో, చూడశె = చూడలేదా! (ధాతు 

లార = దాదులారా, “ధా తీస్యాదుపమా తాపీ క్షీ తిరప్యాొమల క్యపీ.? (అమ "పెంపు 

గని నాఠనిక = చక్కగా పెంచబడిన నాబిడ్డను, చూడి? అని అరాం బాదు 

లకు బిడ్డలను సెంచుటయందు ప్రీతి - అని సారస్యము.-- ఇం'ెక్కినకొమ్మలార ఆ 

మనోజ్ఞములయిన వృతీశాఖలార్కా తమి మిజు = ఉత్సాహమతిశయించునట్టి (= 

శబా లంకారనిర్వహణముకొ రకు. “చరోలయజరులి అని సవరణ, 

+” పొ.='ఇట నిచ్చట. (ఇది ఫూ, ము, ఫాం 'ఇపుడిచ్చటి తంజ, పా, 

1 కా పా. సుకుమారం గునూరం,. (ఇది ఫూ. ము, పా “తమిమిరు' 

తంజ, పా. (ఇందు “మిరు? లోని చేఫము తొలుత అలఘువు) “'సుకుమారుి ప్రార 

మున సారస్యములేదు, 

1 ఈయర్లము ఫూ, టీ, లో లేదు, 



గం ల సారంగధర చరిత్రము (అ, 

ఉ త్నాహాశీలాడయిన) కుమార మన్మథుక a మన్మథునివంటి నాకుమారుని, కనే = 

చూడలేదా! ఇం ర
 + +.లార = ఆందగ _క్రెలయిన యువతులా ర్యా, కోమార మస్మధుకొ= 

లేవయసుమన్య్మథుని, తమిక = వలపుత్రో, మీరు కనశేశీ అని అర్థం) 

గీ, మోకులము'లేటిం జేపట్టి మీానిరోధి 

యన పులి చెండి మైచర్భ మూనిెొ+ గాదె 

యట్టిమే లెన నెజిగ్ యా హరునిపేర 

నసంగు సారంగధరుం జూపు. శోణులార, ౨౩3౪ 

టీక హరు(డ్కు _ శేటిన్ = శేడిన్సి చేపటి = రట్నీంచి (చేతధకించి అని 

అర్ధాం) ఫులిన్ = చెండి = పెద్దపులిని చంపి (వ్యాఘ్రాసుమని జంప్సీ అని అర్దం 

ఆ హరుని పేరన్ = ఆ యీశ్వరునికి పై ఇన “సొరంగధరి కబ్బమే కే పేరగాగలవా డైన 

(మాకుమారుని) చూపుడు. 

శానారీకారికి నొక్కజింక, నొకయేణం బంజనాకామికీక్, 

గాలీ కాంతున "కొక్క-లేడి నిడ, నింకం గూడునేశ *మూండునూ 

టాలుం బెట్టిన చంగసొలు మము ముట్ట౯ రాకు డకొరీకి మూ 

"శ్రేలా పోయెద చేణులార నిలువుండీ మాసుతుం జూపుండీ, 933A 

టీక... నాలీక ఎ అరికికొ = (కోమల వైరికిడా నన. ఒక్క_జింకోను, 

(చంద్రుడు మృగాంకుడు.) అంజనా కామికిక్ = అంజనాదేవికి భ ర్రయెన చాయు దేవు 

నక్కు ఒక్క ఏణంబుకా = ఒక జింకను (వాయున్రనకు జింక వాహన నము) కా కాళీ కాంతున 

క్షక = పార్వతీపతిక్కి ఒక్క లేడిని (ఈశ్వరుడు సారంగధరుడుం ఇ ఇడక = ఇయ్యశగా, 

కా ఫొ, (కొర లేడి యిడి యింకం! )సూకునే $ (ఇదే వూ. ము, 

ఉసాూఠమును 0 అరముమో'! ఫో (4 టీ, చేదు. 

2జా, పొ, మూడు వాటాలు౦ బెట్టిన చెంచాలు (వాటాలుక్ = భగ 

ములున్సు చెం నాలు = నమస్కారములు.) ఆని ఫూ, టీ.) 

శర లో (వె్లనాలు = నకుస్కతి? అని యున్నది కాబట్టి వూ టీ. 
ర 

చారు * చెంగనాలు = నమస్కారములు అన్నారు, కొని (మూడువాటాలు'పెటినను 
తై 

నమస్కారములు) అనుటలో అర్థము లేమ. వూ, ము. న 'నూడుమాటాలుం బెట్టిన 

అనియ్ము త్ంజ, (ప్రతిలో “మాడు మూటాలుం బెట్లిని అనియు ఫాఠములున్నవి' 

తంజ. పొఠ మేసాధువని నాకు తోచినది, 



3.] "రొజు రత్నాంగి సారంగధరుని వెదకంబోవుట గంగ 

(=ఇచ్చితీమిగ దా) ఇంకకా - కూడు నే = ఇంకా జింకలని మ్మవి మమ్ము బాధింప 

వచ్చునా? మూదు, 4 ,నాలు = మూడుమూటాలు చెంగనాలు్యుు ఇది ఓమునగుంటల 

ఆటయందు ఒకపట్టున ఆటను నిలుపు సంకేత వాక్యము ("బక నొక జింకనైనను 

మోకిచ్చుట లేదు త్రి భాగ మము ముట్టక రాకుడు = మాకడక రావద్దు, అకొరీరిజా = 

అన్న విభముశా, ఏణులార = ఓ ప త మ్ బేల ఫోణుదరు? " 

జింకలు తన్నుజూచి బెదరి పరుగెత్తుచుండ గా, రాజు వానింగూర్చి యిట్లను 

చున్నాడు (ఓీయోా చంద్రునికెక జింక నిచ్చితిఘి, వాయువున కొక జింక నిచ్చితిమి, 

శంకరున కొక జింకనిచ్చితిమి. ఇంకా నీవొకడవు మావెంటటబడుచున్నావా! నీకొక 

జింకచనెనను ఇయ్యము, పో అనియా జింకలారా మీరు పరుగెత్తుట 4 నేన్స మిమ్ము 

పట్టుకొనుటకు రాలేదు. నాబిడ్డనుచూచితి శేని తెలుపుడు, నాకరాకేచాలును," 

కీ తఠరులార చెంచుని త్రరులార కానే 

మాకుమారుని బోలు ' మాకువూరు?. 

వారులార పవమాన హాఠులార కానే 

మాకుమారునిం బోలు మాకువూరు? 

'చరులార లేటిమచ్చరులార శాన చే 

మాకుమారునిం బోలు మాకుమూరు? 

కరులార మానిశంకరులార కానే 

మాకుమారునిం బోలు మాకునూరు? 

గీ, నదములార చలతో[కనదములార 

శుకములార ప్రఫుల్ల కింళుకములార 

మాకు "మారు వచింపని మాకుమారు 

కానరే యని వెదకి రకాాానలోన, . ౨౨౬ 

టీక. తరులార = వృతీములార చెంచు = బిత్తరులార = చెంచుపడతులార; 
హరులార = సీంనాములార, పవమాన - హరులార = సర్చములార్కా. లేక = లేడు 

1 శా పొ. “జబులార 2 “లారి? (నవులార మౌనిస్పంగవులార. 

పొశాం) 3 “మాటు. 

నీ థము శ సృసమతములెన బండి శాత) గారిపొఠములు వ్యాకరణ కాస్రుసమ్మత లెనను శబ్దాలంకార్ర సం 

కములు. కవి ముచ్చటపడి క్లేసిస యలం కారమును చెకుచుట పొడిగాదు. 
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or సారంగధర చరితము (౮, 

లారా చరులార = కొండలోయలార్తా లేటిమచ్చరులార = లేళ్లను విరోధించు _ 

ప్రులులార, కరులార = ఏనుగులార మౌని = శేంకరులార = మునీశ్వరులార మాక్షమా 

రునింబోలు = (లమ్మీప్ముత్రుని =) మన్మథునివంటి, మాకుమారుని = సౌరంగభరుని, 

కాననే = చూడలేదా నదములార = పడమటికిపాటు (పవావహామలార్మా చలత్ _ 

కోేకనదములార = చలించుచున్న. ఎజ్జకలువలారా . శుకములార, (ప్రఫుల్గకింశుకము 

లార = బాగుగా ప్రాచిన పోదుగులార్మా మాకు - మారువచఛింపని = నూశెదు 

రాడని మా కమారుకొ కానే? 

స్ప కర్పూర వాసనల్ కలయంగ6 బొలయంగ 

సారంగధరు(డని చేరంబోవు; 

(క్రీగంధవాసన ల్విక,ంగ నిక్కంగ 

సారంగధరు డని చేరం బోవ్రం 

గసూరివాసనల్ గమ్మంగలః జిమ్మంగ 
mn.) 

సారంగధరు డని చేరం బోవు, 

జవాషదివాసన ల్లడియంగ సుడియంగ 

సారంగధరుండని చేరం బోవు 

గీ, బోయి ఘనసార ఘనసారభూజ మృదుప 
టీర మృగకుల సంకుల + బంకుల రసి 

(సుక తద్దంధమహి తాంగు సుతుని నతండు 

కానకడల విచారించి కానకడల. ౨౦౨2 

టీక కర్నూరబవాసఃల్ కలయంసున్ = పొలయంగన్ = అంతటను వ్యా 

సీంపగా; (శ్రీగంధవాసనల్ = చందనపు సువాసనలు -చిక్కంగ - నిక్కో_౦గన్ = 

దట్టముగా విసరగా; కస్తూరి వా'సనల్, కమ్ముంగ న్ - చిమ్మంగన్ = కమ్మగా గుబా 

లీంపగ్యా జవ్వాదివాసనల్ జడియంగన్ _ సుడియంగకా = జడీవాన కురిసినట్లు _ 

చుట్టిచుట్టి విసరగా సారంగధరుండని = అచట సొరంగధరు డున్నాడు కాబోలునన్ని 

య్ జా పొ, “మ్మంగర్యమ్మంగ: (ఇది ఫ్రా, ము, పా “గమ్మంగ జిమ్మంగ' 

రంజ. పొ. సాధువు. 

ఫి శా పొ = ౪మెంకులసటి (“బంక్షలనుటి వూ, ము 'లగుటి 

పా, రసి యని నాసవరణ, 



3.] రాజు రత్నాంగి సారంగధరుని వదకంయబోనుట ౫౦2౭ 

జేరంబోవుక్యొ పోయి, ఘనం +. మెంకలు.. ఘనసార = మిక్కిలి సొరముగల్క, భున 

సారభ్ధూజ = కర్ఫ్చూరపు 'చెట్టయొక్క_యుు మృదు - పటీర = కోమలము. లయిన 

గందపు చెట్లయొక్కు_యు, మృగకుల = క స్తూరిమృగ సమావాముల యొక్కయు, 

సంకుల = బవ్వాజి పీల్లులయొక్కుయు, 'కెంథులు = నెలవులు అరసి = పరిశోధించి, 

(సుక్కి = అలసీపోయి, తద్దంధ మహీ తాంగుళ = కర్పూరాదుల సుళంథముత్రో 

గూడిన మీనుగలవానిన్సి సుతుని కొనకిడలక = అడవి, ప్రదేశము లయంద్యు విచారించి, 

కానక - అడలకొ = కనుగొనలేక దుఃఖింపగా, 

సొరంగ ధరుని శరీరము కర్పూర చంద నాదుల సువాసనలతో నొప్పియుండెడి 

దనియు, అందువలన నే రాజనశళేంద్రు ణా యా సువాసనలుగల తౌవులలో వెదక 

ననియు - భా ("పెద్ద పాదములలోని కర్నూరాదులకు గీతములోని భునసారభూజా 

దులతో (క్రమముగా అన్వయము 

కలయంగక్ష)- క్రియావి శేపణము (శ, ర, లో నూ, ని, లో గూడా లేదు) 

“కవినరుడు లేచి దిక్కులు కలయచూచి 10011218 all round. కోళ్లు కలయక 

కరూసెక* The cocks crowed 01 all sides,” ((బౌను.) 

శర కర్త “జడియు అను (క్రియకు వ అను సు శ కల్ప 

తరువునందు (వాయంబడియున్నది కాని (ప్రయోగము కనబడ లేదన్నాడు. ఈసారం 

నగధర (ప్రయోగ మేశాక “నిర సెదొల్లిటి దళములు విరులు జడిణ అని (ఆముక్త 

(5-180) లో గూడా కనబడుచున్నది (బ్రౌను “ఆముక్త పద్యము నే ఊదాహారించి 

వందు తని తమన్న వె పెచ్చు జడియుట = A150 t0 flower = పుష్బిం 

చుటి అని వి'శేహెర్ధము (వాసీనాడు, 

క, తలవరులు౯ నెలవకులుం 

బొలపరులు౯ వచ్చి యంత భూపాలునితో 

¥'మలలందుల సెలగొందుల 

నీలసందుల నెల్ల నారసితి మే మెందు, ౨౮ 

17. పొం “మయలలందుక - సెలలందుకొ = శిలలందును, , , మేమందుక, 

(“మలలందుల శిలలందులు _ సెలగోందుల, , . మేనుందుకొ.) ఫూ ముం "నేను 

(గ్రహీంచినది తంజ; తౌ ఫా, 



సట సారంగధర చరిత్రము (ఈ, 

టీక, తలవరులుక్ =త లారులును, నెలవరులుక =అడవిపట్టుల - మరక 

లెగిన వారును పొలపరులుకొ = పొలములోని తో9వడొంకలజాడ "లెరిసినవారును_ 
మలలందులకొ = కొండలయందున్తు సెలగొందులక్షా = కొండలోయలయిరుకుశాన్రల 
లోను శిలసందులకొ = పెద్ద పెద్ద బండల'సందులలోను, ఆర సీతిమి, (కాని) బేందుక్రొడా 

ఎక్కడేను (కొనము - అని అవతలికి అన్వయము.) 

ఉ. కాన) మటంచుం జెప్పీనం గకావీకళై న మనంబుతో నర 
ణ్యానిం గులాంగ నాసహితులైై యట (గ్రమ్మాజివచ్చి కామిసీ 

సూనళ రోపమాన సుత శోణిత పంకిల భూమి, నామహీ 
జాని భుజానిరాహాత విశాలశిలాచయు. బే పడె వడి, 3౯ 

టీక _ కకాపీకలెన = బెల్లాచెద్వరైన - మనంబుతో, అరణ్యానిక ఇ ఆమహా 
రణ్యమునందు; = అట (క్రమ్మజవచ్చి = తొలుత కా ళ్లుచేతులు కనబడినచోటిక మరల 
వచ్చి, కామినీ, ,.భూమిక్ = కామినులకో మన్మథుని వంటివా డైన తన కుమాదున్సి 
నిత్తురుచేత బురదయైయున్న భూమియందు ఆమహీజాని=ఆ రాజు (రాజనరేంద్రుడు 
భుజా, , చయు(డై = తనబుజము ల చేత (బద్దలుకొట్ట బడిన "పెద్దపెద్ద బండల గుంప్ప 
కలవాడై, (అతడు చేలమిద పడుటచేత ఆతని బుజముల దెబ్బకు రాళ్లు పగిలిపోయిన 
వసి. భా 

వ అప్పుడు, ౨౪౦ 

బి రత్నాంగి కొడుకునుగానక శోకించుట + 

క, అ “కండి యీ శెలుం a 

చెకులు చెమరించి, నెజులు చిక్కు-లు వడి కా 

f ఛూ. టీ. నెలవరలు=చో తెటీ నవారు. 

“నెలివనగా చోటు కావున "నెలవరి = వో జెటిగినవాడు, అయ్య్యుండవ లెనను 
కొన్నారు. ఫూ, టీ. వారు. పొరపాటు, నెలవరి _ తొలిభూపము. *నెళవరి 
(చూ, క, ర 

గీ. పొలము చోపుడు వెట్ట నన్నె లవరులళు 
. సెలవొసంగిన నృపమౌళి చిత్త మెజిం? 
ఛెంచులా భేటకక్రియా చుంచులగుచు?, (కుక్క 1.257.) 



క్ర రత్నాంగి కొడుకునుగానక శోకించుట సనా 

ల్వొకికా వనీ వాడి, యూర్పుల 

చెక్కం 7మ్మోవి కమలి 1? వివలాంగియను౯ా ౨౪౧ 

టీక ___. విమలాంగి = రత్నాం౦గ్సి అక్కు = రొమ్ము - బిండి, ఈరెలుంగ == 

క్షంథస్టరయు సన్న గిల్లి, చమరించి = చెమటపట్టి, కాల్ = పొక్కి = కాళ్టు బొబ్బ 

శెక్కి; ఊోర్పుల, నెక్కక = వేడిచేశ, కమ్మోవి = ఎ ట్రనియధరము కమలి = నాడీ 

పోయి అనుక = ఇట్లనెను, 

టం a చేడి . అనుటకు, (శ. ర, పాఠము) 

సీ తేరుణ రంభాగర్భదళ్ళ తా శ వృంతంబు 

+ పెగాలి వెక్కు_న పలుక బా టి,’ (శృం, నె నె 2119) 

ర “పట్టాభిమి క్తుకడుపునం 

బుట్టి స్ మహారాజ్యసుఖము. బొందక కుడువం 

నట్టం గల  కాలంబున. 

గట్టా! సీ సీ కడవిపాలు గావలసిం గదా. ౨ర_9 

క్ర ఎెట్టోరు నన్న సీ వీ 

కట్టండి యగు దొడ్డ రాజు కడుపున చేలా 

పుట్టితివి? చేదకడుపునం 

బుట్టిన నొక కొంతకాలము సుఖంతున్రగా. ౨౦౩ 

ఆ. వె. నిను వధించినట్టి వెనుక నయ్యశ రీరి 

పలుక కుంజె నేమి? పలిశ నేమి? 

న్వ్ర చచ్చు వెనుక నామృాపాచిత్రాంగి 

పొలియ కుండె నేమి? పొలి నేమి? ౨౮౮ 

f కా పొ, “వికలాంగముతోకా! (ఇది వూ. ము, పాం) *విమలాంగియనుకో 

కంజ, పౌ. మూడు (ప్రతులలో నున్నది. 
“వికోలాంగముతోకా - పట్టాభిషిక్త కడుపునయబుట్టి అని అవతలి పద్యముతో 

వూ టీ. కర ర్ల లె ట్టస్వయించు కొన్నారో? 

Fa వెగాలి = సోంశీని అని కాత్రీ గారి మూలము, €వెగాలి - "వెక్ళన న్ 

.. గాలియొక్కు చేడిమికే అని వారిదే టీక. 

1 లీ went, ¢ ఖీ 2 ( « ఫాంగాం మహీ ప్రాయమ్మున 



Ano సారంగధర చరితము [6 

టీక. అశరీరి = ss మృహెాచిత్రౌంగి = అఒద్భాలమా౭ియైన . 

చి తౌంగి, ('అశరీరి* వందు య్రేక్వే వివక్ష లేకు. ఖ 

నీ. సంపెంగనూనె వాసనలం బెంపెక్రీాన 

యలకలా యివి కార్చి తళుకు మొలక ? 

చిట్టాడునాండు నాచిటి "కన వే ల్వుట్టు 

చేతులా యివి ముక్గ(జిన్ని కూన ! 
ఘలుఘలు మని యందియలు [మోయ నడయాడు 

నడుగులా యివి [వోదియనుంగుయోల |! 

[పేమ నా చ న్నిచ్చి పెంచిన నీమేని 
నెత్తురా యిది ఫపూప నెనరుపట్టి ! 

గీ, యనుచు నట రాలి యున్నట్టి యతనికురులు 
కర చరణఖండర క్తపంక ములు మమత 

నెత్తి యక్క్రూనం జకుగన నొత్తుకొనుచు 

నిందుము ఖు యేశ్చాః గోయిల 'లెల్లం గదియ, 2౨౮A 

టీక; తళుకుమొలక్క చిన్నికూన - అనునవి ((పేమాతికయమును “తెలుపు 

సంబోధనలు. “కోయిల "లెల్ల (౫ దియక్షొ? అనటచేత అమె కంఠధ్వని కోకిలస్వరము 
వలె నుంజెనని _ భా, 

{వన అంత మూరా కాంతుం డెనవుహీశాంతుం డొకకొంత 

తడవునకుం చెలిసి సంతాపంబున, ౨౦౬ 

mR రాజనరేంద్రుని పశ్చాత్తాపము jis 

రా “పేయసిమాట యట్లు చెవి( 'బెట్టి వృథా కర పాదహీనునిం 

I aT, వచ్చితి నంచు దా(గితో? 

7కొన్న్నిపతులలోే లేదు, 

శా, పొ, జీవమెడంజేయయ.? ('జీవమెరజేయగ.? ఫూ, ము, పాః ) 

ధాతువు ఎడసేయుిగాని “ఎడ(కేయు'.. “ఎడంజేయుి కాదు, 

ఫీ, *కురూపుతో మనశెడ సేయనే తెంచి ) నదియొతొల్లి యునొక్క_య సురజంతే, 

జనకనందనకు రామునకును చెడ సేయయడంగి వ వచ్చుట వినంబడుచునుండు.” 

(కళా. 8-177.) 



క] ఆకాశవాణి సారంగధరుని శ్నేమవార్య "తెలుపుట ౧౧ 

నాయపరాధ మిం కిట మనంబున 2 సైచియు పల;వపోయి రా 

నోయి కుమార యొందడంగితోయిి యటం చెలుగ తిచీరుచుకా, 

టీక, జీవము + ఎడసేయయకా = (ప్రాణముతీయుటకు. 

పరరా స్ట్రమున నైనం బాటిపో బెదరించి 

యిట్లట్ట గాసి చేయింప నె నైతీం 

ద ప్వొప్పు శ్ శోధించి తరువాత +f జెప్పెద 

నంచు నేటికి. జఇఅ నుంచ నైతి, 

సుఖముల నందిచ్చు సుతుండు గల్లు గాక 

లలన లేయరు డని తలప నెతిం 

బదరి కార్యము సేయుపరుషవ ర్తనుండు వి 

పన్నుండౌ నను నీతి యన్న నైతిం 

గ, గూడు చవి యని యిశో తినం గూడు నొకొ-+ 
తనువు త్యజయింతు” ననుచు వింతనువు మోట 
గుండు మెడం గక ట్ర భూభుజంగుండు నిండు 

వెటున్సులో. వం బోంగ నచ్చారువు గాల, ౨౦౮౮ 

టీక... లలన లేయరుదు = '్ర్రీలకేమి భౌగ్యము= కావలసినంతమంది దొరుకు 
దురు భూభుజంగుండు = భూపతి. 

-+ ఆకాళవాణి సారంగధరుని క్షేమవార్త తెలుపుట. 

Me 

« 

చ, పలికి రయంబునం 1 జదలుపలల చిల్క-లకొల్కి- యంత “సహా! 
ల. 

2 కా, పా సెకిచి.' 

భావనలో కా సైకించు! అను కి నుయున్నది గాని “కిచు అను కియలేగు. 

చెరణకు - ఇంచుక. పరనుయి రఘేర్చడిన రూపము కసారించు ఇంచుక్కుులోని అను 

స్వారములో పించి “గా 'సెకిచు “రర్నవిచు', “పల్లవిచు! లను యాపములేర్చడుననుకొనుట 
(భ్రాంతి, 

| కా పొం *చదలి 

ఫూ. ము, లో “దదలుపల్యుల, ,. అని యున్నది, ౪దీ తేస్పనుకొని శాస్త్రీ 

గారు “చడలి” అని దిద్దినారు. వ పొరపాటు చదలు - బొపబిభ క్రికము కాదు, 

భాషలో ఓచదలుకా6ంపు) - “దదలుమానికొము “నదకేటు' అనురూపములే గాన్ని 

వదలి కొప్పు _ చదలిమానికము = ఇత్యాది రూపములు లేవు, 



SO సారంగధర చరితము Fe, 

నిలు నిలు రాజ యిట్లు దగునే త్వ జియింపం$ బురారిపట్టియె 

యలరినమత్స్య నాథు. డనునట్టి మహాతు శ్రనిదండ సీదుగా 

దిలిసుతుగేడున్న వాడిపుడ్కు దీమస మేది తలంక నేటికి౯? ౮౯ 
టీక, చదలు పల్కు.లచిల్కులకిొల్స్మి_ = ఆకాశవాణి, పు రారిపట్టియై క్ 

అలరిన = ఈశ్వర పుత్రుడై యొవ్చీన్క దీమసము + ఏది = మ తలంక"ేటికిజ్డా= 

భయపగడుట యెందుకు? 

డ్, మేరుగిరీం ద వాపుని య మేయకృపారసపూర్ల దృష్టి సి 

కూరిమిపట్టి వై గలదు కొం చెములోన నె కాయనిద్ధికిం 

గారణ మున్న, దాతనికిగా మదిం గుందకుం డీ యనిత్య సం 

సారమి'దేమి భ్రాంతి? ధర కాశ్వతుంైై మను నాతం డున్నతి౯, ౨౫౧ 

టీక, కొంచెములోన సె ఇ త్వరలో'నె 'కాయసీదికికొ _ కారణమున్నది = 
ఆశ డెప్పటియట్లు శరీరముకు కాంచి _ మహీమలనుగగూడా పొందవల సినవిధి యున్న్షి, 
అని...వ్రాంతి = శాళ్యతముగాని యీ సంసారమేమి లెక్క. ? అతండు, ఉన్న 

తికొ ౫ మహానుభావత వేత ధరకా = ఈ (పప౦ంచమునందు, కాశ్వతు(డే మనుజ 
నాశము లేనిజా వాడై యుండును, 

క, ఎక్క-డిసుతు లెక్క-డిసతు 

లెకడితలిదండ్రు లెవరి ' శవ్వరు కొన్నా 

్లకరఅపడి తిరుగాడుదు 

రక్కట! యిది యంత మాయ యని 2 మయొబుం గవుగాం 

క, మరు లింత దగునె నృపతికి ! 

ధర పాలనసేయ కునికి ధర్మం బగునే ? 

సరగునం దిరిగి ఫురంబున 

కరుగుము చింతిలక మానవాధిపతిలకా, 

టీక, మరులు == ప్రతీ = మోహము, 
AD 

శా పొం “ఉన్న వాడు - కడు 

క్క సూ ఇవరొరొ! “గరుగాి 



3,] . సారంగధరునికి కాలుసేతులు మొలుచుట సంక 

ఆ. వె. అతండు కరపదద్వయమ్ములు వచ్చి నీ 

కడకు వచ్చి మూడ (గలడు మోంద 

నథిప నమ్ము; దీని కనుమాన మేమియు 

నింక వలదు వగల నింకవలదు. ౨౫౩ 

క్ర వగలకొ == దుఃఖము చేత ఇంకక . వలదు జ కృశింపనక్కు_ర లేదు, 

క, నావుడుం దహాతహా ఏీడొని 

దై వారిన వేడ్క రాజధానికి * మగుడకొ 

చేవియు దానును నరిగి మ 

పీవల్లభుం డచట రాజ్య మేలుచు నుండే ౨A 

-+ సారంగధరునికి కాలుసేతులు మొలుచుట + 

వ. అంత నచ్చట మత్స్య నాథుండు ననలేందనందను నొక్క 

మంచిమంచెపై నుంచి నిచ్చలుం గృపాలుంజై గోపాలుండు నిచ్చల 

మగుభ కిని దెచ్చి యిచ్చుపాలు సగపాలు బాలునిసాలు గావించి 

పఫోమించుచు నధ్యాత్శజ్ఞానో పదేశం బొసంగం దలంచి యత్యంత నో 

సనాసీనుం జేసీ యోగాసన బంధవిశేవంబులు శేచకపూరకకుంభ 
కంబుల విధంబులును రాజయోగ హఠయోగ లయయోాగ మంత్ర 

యోగ లంబికాయోగంబు లాదిగాలగల యోగంబుల వృతాంతం 

బులం చెలిఫీ యభ్యాసంబు చేీయింపం గతిపయదినంబులకుం బనుపడి 

'యోగానందుం డై యుండం జూచి సమాచినయోగసమాధిగాం టెలిసి 

కరచర ణాభ్యుదయ సం పత్సం పాదన సమయం బిడియని యతం శూర 

దృష్టం జకగాం జూడకుండుట. బెకి నొకయఖండ గండోపలం బెగయ 

వైచి “యిది తప్పక చూడుమా చూడ కున్నం జూడాతలంబునం బడు 

ననినం దనదృ్ట్ మురల్చక చూచుచుండ( గొంతకాలంబునకు. ౨౫౧౫ 

టీక, రేచక = శ్వాసము విడుచుట, వూరక = శ్వాసమును వూరించుట్క 

కుంభకం౦బు = శ్వాసమును బిగ బట్టుట్క ఆను (ప్రాణాయామ మార్హముల = విధంబులును, 

అఖండగండోపలంబు' = పెద్ద బండ చూ-డాతలంబునక = తలమీద 

త లా త 
65 



Any సారంగధర చరిత్రము (ఈ, 

చ, మొలక లోొకింత గానయడి, మోసులు మెల్లన వెళ్ళీ; సోగ లై 

నెలకొని; వేళ్లు గోళ్లును జనించి, చొకారము లై, మిటారికెం 
+దలికుకు బొమ్మ గట్టి, యలత ముల యెమ్మెలు చూలు వట్టి, యిం 

పలరయగ వచ్చె వాని కీరనై తగ వింతగ గాళ్లు సేతులుకొ ౨౫౬. 

టీక. మోసులు వెళ్ళి = మాన్రశె శ్రి; చొకారములై = మనోజ్ఞము లై; "శం 

దలిరుకుబొమ్మగటి = = ఎజ్జనిచిగుళ్ళను తిరస స్మరించి (= పోల) తమ్ములు మ్మేలు = 

కనులముల లలా చూజపట్టి = కోలగొన్సి (బొమ్మ ట్టు ఖు చూజవట్లు - 

ఊఉ పమావాచకములు) 

గీ, కాంచి యపుడు ప్రమోదించి మంచె దించి, 

నడవయణగా లేకయుండెడు నాతనికిని 

దనకరము లిచ్చి హారుపట్టి యొనరంబట్టి 

యల్ల నడుగిడం జేసి బా టడలంచేని. 92 

టీక. పొటు - అడలంజేసీ = (శ్రమతీర్చి, 

1 శా, పొ, “కెందలిరుల బొమ్మగట్టి, * (ళలిరులు ఫ్లూ, ము) శలిరువి 

తంజ, పొ, (పొశాం, తలిరుల సొంపు నింపెసంగి తమ్ముల తమ్ముల మాడి 
మీటి వె ర్ 

బొమ్మగట్రుట కలిరులకుగాని తలిరులనుకాదు. *తలిరుకు అనుట “నక 

స్మూశ్రమునకు విరుద్దము కావున శా స్ర్రీగారు 'తలిరులి అన్నారు. ఇక్కడ నేకాదు! 
గౌ, హరి, (ఫు, 1ళిర్సి లో (కంతు'సంకుకు బొమ్మగట్టిన గళము అన్న ఫూర్వపాఠ 

మును 'కంతు 'సంకుని ఇని దిద్దియు న్నారు. గొప్ప సాహసము, 6బొము కట్టుట! 

(= బొమ్మ వెట్టుట, .) న.న్భ్యంతేముల మోద ేగాని స్టమ్యంతమ ల మీద కనబడదు. 

కొన్ని (ప్రయోగములు, 

(ఏ ద్వి,--కటిండి వరునకు గటి గా బొమ్మ - గట్టితి వేని.) (విష్ణు, ఊం జ 
లు రు (Jw) శ 

(2) చ +బేవతానట్సీ నణులకు బొమ్మ వెట్టుక్రియ. (రామా, 2 అ, 
(త్రి సీ. “పేదర్శముకు బొమ్మపెట్టువారు.) (విక్ర, ర్ - 124) 

(పే దర్శికిని అని “వావిళ్ళ” పాఠము) 

(కీ గీ. “గురువునకు బొమ్మ వెట్టి చేకాంటి కీర). (శశాంక = 5-96) 

(ర) ఆ, చె, పటు జేరినంత6 బుటివానికి బొమ్మ 

గట్టు సామ్యమాయొ. గద'వె చెలియ (రాధికా. 8-88). 

| శా. పొ షాటగుటంజేసి! (పొటు = వానీ (ఫదురుపాటు? అని 
వూ టీ) “పాటడూడేసి అని ఫూ, ము, పొం 



క] సారంగధరునికి కాలుసేతులు ములుచుట ౫౧౫4 

వ జుట్ట వేళ్ళను రెండు బట్టంచి నడిపీంపం 

దలశుచు రా లేమి బలిమి దిగుచుం 

దన చేతినిడుదలాతపుంగోల యందిచ్చి 

మెల్ల మెల్ల నె కొంత మెలలోం జేయు, 

నవలంబ ముడిగి రమ్మన నా ల్లడుగు చేయగ 

కడయటోవ (గకుగాన( బట్టి నిలుపుం 

జనుబెంచి బిసపవీస దను నంటుకొ మని 

వచ్చిన నగుచు నవ్వలని కరుగు, 

గీ. నాండునా.టికి నీరితి నడవ చేర్చం 

గొన్ని నాళ్ళకు నలవడి కొంకు దీటి 
'లెన్స స్త్ కరపదములు లీలం దనరం 

న్ (బేమయు రంగి యనియెడి వే రొసంగి. రా 

t కా పం (చేమ జూ భైర్రం్రస్మి? (“సారంగి తంజ, ప్రొ 

సరియైన రూపము “చారంగిి _ “అరుచారం జొరంగియను  నామయొసంగి 

(నవ, పు. 96) “కలిగిన తన శిష్యగణముల కెల్లర బెద్ద గాం కెరంగి పేరిటి స్ట్ పద్దిచ్చి? 

(శం, సారంగ ప్ర పు 115) “సారంగభరుండును జౌరంగి యనెడు, పేరువహించి” 

(కూ తి. సారంగ ఫు, 4ర్స్ కావున హౌరంగి _ “సారంగి? పాఠములు తప్పులు, 

చారంగి అని పేరు ఇెట్టుటలో గొప్ప విశేషము కద్దు. క 

(చారంగ్? హీందుస్థానిపడము, జంతువుయొక్క నాలుగు పొదములను ఒక్కొ 

(వేటున తెగవేయు మృగయాకౌళల మని యర్లము, ఈయర్థమ్మ గశేవన్ స్ రాయల్ 

డికొన్లరీ" అను నిఘంటువులో ఇట్లు వివరింపబడి యున్నది... 

చ్చ cs “షక ఇఇ ea frat wat ఇగ స ఇఇ ert sen ఓ 
A practice of the sord exercise cutting of the four legs of an animal 
at one blow”, 

చారంగ్గ మన కావ్యములయందును వర్ణిత మయ్యే యున్న ది... 
x) 

గీ, “నీరముంచిన సౌరకౌయ నెగసినట్ట్లు . 

పేరుకొని.వెచు కెల్లంటి రవో లె, 

నుంకు చెండువిధంబున, ను తరించు 

థములసప్టాకు నిక్కె_డు క్రియ జాంటెనిటి. 
[ లి 



నిండ సారంగధర చరిత్రము [ఆ 

టీక జాట్ల వేళ్ళను దు చూపుడు వేళ్ళను, లాతపుణగోల = సన్న్యాసి 

జేతిదండము  అవలంబముడిగి = తన చేతి యాధారమువదల్కి అలవడి = అలవాటు 

పడ్కి కొంక్రుతీణి = జంకువదలి, 

G, సద్దుణరాశి యై తనరుసా తళ మాళికి వత్సలత్వుసం 

పద్దరిమ౯ సము స్తమణిమంతమహావధవస్తు లిచ్చి శుం 

భద్దతి సిద్దయాోగికుల పట్టము గట్టి కృ తార్థం దేసిన౯ా 

దద్దురు నాథుమాట జవదాంటక నిశ్చలభ క్షియుక్తుం డై. ౨౫౯ 

టీక. సీదయోగికుల పట్టముగట్టి = 'జొవధ సిద్ధులగు రోగిసమావాము 

నకు 'మేటిని కావించి. 

గీ. కాయసిద్ధి వచస్ఫిద్ధి గలిగి యతండు 
శెలులకాంతులు తుత్సిపాసలును లేక 

పటినది మెల బంగారుగటు గాల 
A) య ల 

మెటినది మెల నిధియు నె మెలంగుచుండె, ౨౬౦ 
ల ౧౧ రా 

టీక. కాయనీద్ది = జరారుజలులేని దివ్యచేహము  ((జరయురుజయును = 

జెనకంగా పెటచు మమ్ము సిద్దుల మగుటకొ - మను - 1 ల 74.) వచస్సిది = వ్యర్థ 

ముకానివాక్కుుః మెట్టినది = అడుగు పెట్టిన (ప్రదేశము, నిధిధాభనముపోసియుంచినతౌ ను, 

(A treasure.) 
Tn Ce గి “శ్చ వ. “ఇవ్విధంబున “నెగసినయిల్డ నాలుగు కాళ్ళునుం (బెవ్వ నొక్క్ళామ్మున "నేసి 

(ఈ. హారి, £29.) 

ను, “వహారిణంబొక్కొ_టి కుక్క_తండము( బుళిందానీక ముక (దోచి, యు 

ర్వరం గాలూందక చాట ేటలవికిక చాహంబు సడ్డంబు నూ 

కి రసావల్లభుందే సె ఛల్లమున నింకా గాళుజోడించుచో 
en 

గొరిజల్ నాలుగు. (బెవ్వ, సేనవొగ డెక్ గోదండపాండిత్యముక మను-కీ-_ ఓకీ, 

చారంగ్ . అనగా నాలుగును నరుకుట., (కాళ్లు చేతులు) నాలుగు = నరుక్ల 

బడినవాడ న్న. యర్ధమతో నే సారంగధరునకు “చారంగిియను "పేరు “పెట్టబడినది, 

+ శా పొ +సిద్దయోగకుల పట్టముగట్టి. (ఇది ఫూ. ముపా పట్టము 

గట్టుట (యోగి? కులనునకుగాని యోగ? కులమునకు కాదు. “రోగము. ధర్మము; 

“యోగి? ధక్మి. ధర్మ - ధర్మిభేదము తెలియదు. (చూ ౨--౧౮౨ లో వియోగ 

లోకంబు!) 



క సిం ౭ 

4 యోగియె సారంగధరుడు తలిదండ్రుల దర్శించుట + _ 

గీ. ఉండి యొకనాండు తమవార లున్న కడకు 

బోయి రావలె నని బుగ్గి పొడమి వేండు 

కొన గురుని నాం గదా వివేకులకు నెల్లం 

దల్లీదండ్రులు 1 మటజవగా( దగనివారు, ౨౬౧ 

నీ గురునిపంపున సంతోవభరితుం డగుచు 
బాదుకలు మెట్టి తలిదం డి పజ్జం దల 

దలంచినప్పుడె పోయి ముంగలను నిలిచె 

నిలిచినప్పు డె విసయానస్వీతు లగుచు. ౨౬౨ 

టీక, పాదుకలు _ మెట్టి = పావుకోళ్ళు తొడిగి తలిదండ్రుల, 2పజ్జక = 

పార్మ్వ[ ప్రదేశమును, (చేను మా తల్లిదండ్రుల యొద్ద నాూండవ లెను అని తలంచెకా, 

(యోగుల పాదుకలు తలచినచోటికి త్రీసికొనిపోవు (ప్రభొవము కలవి, వానిని “యోగ 

వాని లందురు) విస్మయాన్వీతులు = ఆశ్చర్యముతో కూడినవారు, 

వీ *“మూనేరమి మనంబులో నుంప కీటు వచ్చి 

తక ఆగ లయట్టి యనుంగుయిట్టి? 

యాకాశ వాణి వాక్యంబుచే (బతికి నీ 

శిదురుసూ చితిని సు మ్మిన్ని నాళ్ళు, 

మావంటి భాగ్యసంపన్నులు చేరగా! 

(కమ్మాజు నిను జూడం గలిగం గాన 

నీశ్వరాంశంబ యా దీన్రు గాకుండిన 

మనుజమా[తున కింతమహిను గలదె? 

ళా, పొ, (మజవరాందగనివారు* - అంటే అరమేమో ? ఏమో 

ప్రూ. ము లో నున్నది గనుక శ్యాస్ర్రీగారును శాష్ర్రీగారిని నమ్మి వావిళ్లే వారును 

“రాందగనివారు అనియే అన్నారు. సరియెనపాఠము తంజ, (ప్రతిలో నున్నది. 

పూ, టీ. “పజ్జక '= పార్ట్వమునందు.) 

'పజకొ ద్వితీయావిభ క్రి గాని - స సమికాదు. తలిదండుల పజ్ఞయందు 
జ బశ! దీ Et bin 

కలవి ననుట సరికాదు. 



౫౧రా సారంగధర చరిత్రము (ఆ. 

గీ, యనుచు మొగములు దెలిసి, జేహములు పొంగి 
పలుమబును గౌలయిలించుచుం బాణి పాద 

తలము లలముచుం దలిదం[డు *లలరిరపుడు 

వారివేడుకలకు మితి మేర గలదె? ౨౬ ౨ 

టీక మొగముల్కు తెలిసీ కా్మప్రసన్నములై అలముచుకొ = అంటుచ్చు 
అలకిరి = సంతోషించిరి, 

ఉ. ఇక్కరణి౯ సుహృజ్జనము 'లెంతయు. గన్నుల గప్పుకొంచు బే 

రక-ఆఅం బూజ సేయ నతం డక్కడ గొన్ని దినంబులున్న, స 

చక్కనియన్న యీోధరణి చక్ర, మశేషము నీవయేల్సు సీ 
చక్కి భుజించుచుండెదము శౌఖ్యముతో' నని తండి, పల్కి- 

గీ. “నాగురుం డైన యలమత్స్య నాథుతోడ 

కన్పిద్షిషసొ మూవారిం జూచి వచ్చెది నటంచు. 

ట్ర్రా్భన మొనర్చి వచ్చిన రాక గాని 

రాజ్యభోళచ్చ వచ్చిన రాక గాదు, ౨౬౫ 

లలో * సర్వ సర్వంసహో నిర్వాహక ఖ్యాతి, 

కాయసిద్ధి( బొసంగం చేయం గలదె? 

యంగనా దృఢ కుచాలింగ నానందంబు, 

ప్రాయంబు తిరముగాం జేయం గలదా? 

గంధసింఛుర ఘుటా గంధర్వ భట సే సను 

సిద కి యలు గలం చేయం గలది? 
@ (/ ౧ 

వ్ జ © దివ్యరత్నావళీ ద్ర వ్యరాళి సమష్టి; 

¥ జీవద౦చః పా విం చేయం గలదె? 

1 ఛా పొసి “లలమినపుడు' (ఇవె వము, ప్రా అర్థ మెట్ల 1 న్రొ టీ, 

లేదు. “అలరిరపుడు? తంజ, ఫొ, 

Ws కొ, పొ “డంధుల్లి 

1 కా పొ. 'జీవద్భయః ప్రా పీ” (=చావుశేని యాయు'సు సా న 

ఫూ, ట్రీ సన. : 



ర] యాగిమె సారంగధరుడు తలీదం[డుల దర్శించుట ౫౧౯ 

గీ. యిన్నియును గల్లె గురుకృ పాదృన్టీవలన; 
యోగ లీలాసుఖముకన్న నొక, సుఖము 

గలది?” యని 1 జ్ఞానమార్షంబు చెలికి చారి 

ధన్యులుగ. చేసి + చొరంగి దయం జెలంగి, ౨౬౬. 

టీక, సర్వం, +కా్యాతి = స భూమండలమును ఛరింపగలవాడన్న పెద్ద 

ీరు. = గంధం. సేన = మదపు య గుంపులు - గుజ్తనులు జా బంట్లు - మొద 

లగు సేన. = దివ్య, , సమిష్టి = (శ్రేష్టములయిన రత్నముల జ్వ్యయు -_ విస్తార 

మయిన థధనముయొక్క్య్ల య్ మొ శ్రేము జీవత్స్ వచః ప్రా పిక = పటతకు న 

వాగ్గాభమును, (ఏమాట అంటే అహా జరుగుట?) భేషోగాలదె = 3 లిషించదగలదొ ¢ 

గీ, “వంశకరుC డైనసుతు డుద్నవంబు నొందం 

గలడు మోాకొకల డని యనాగతము. బెల్పీ, 

“వచ్చి తడవయ్యె నింక 6 బోవలయు గురుని 

యొద్ద! కని తల్లిదండ్రుల నుపచరించి. ౨౬౭ 

ఉ, అచ్చటు వాసి యాశివపదాంబుజభ క్రీ కిభురంధరుండు ముక 

వచ్చిన! యట్లయేంగి, గుకునాథున కం బ్రణమిల్లి నిల్చిన౯, 
వచ్చితె యన్న “రాజ్యవిభవంబులు హ స్టగతంబు లెనచో 
వాచ్చు గదన్నక నీకుంబతి యెవ్వరు జ్ఞానమహ_త్హ్వసం సంపదళా?) 

చ, అని గణుతింప నగ్గరుకులా గణి చీవలు బాలం కీస్కీ దీ 

వనలు వహించి, పుణ్యు లగువారలకుం దనదివ్యమూ రిం గుం 

భిని. గనిపీంచుచుకా దనదుపేరు దలంచినవారికి౯ యశో 
ధనములు గట్లః జేయుచు సదా యతం డుండు. జిరాయురున్న తిక, 

క సారంగధరుచరిత మె 
వ్వారుం జదివినను వినిన |వాసిన సౌభా 

¥ శ్వా షా. అౌరంగి (సారంగి వూ, ము) పోారంగి? సరియైన 

రూపము. (చూ. ౨ పద్యము క్రింద) 

1 పో (త్రోవ నేంగి? 2 కళ్ళే సేవను బాల) 



౫౨6 సారంగధర చరిత్రము (ఆ. 

గ్యారోగ్యపు శ్రపా త్త 
(న్రీరత్న *ధ నాభివృద్ధిం 'జెలంగుదురు సుమో, ౨౭౦ 

క. 1 కలహారంభణ కౌతూ 

నాల పులకిత భుజపరా క మార్జిత నానా 

జలదుర్త వసీదుర్ల 

స్థలదు ర్లాహార్యదుర్ల సాన్రాజ్యనిధి. ౨౭౧ 

ఉ, క్వేళగ శై కలాంఛన విజిత్వర శుభ్ర యకోవిశాల ఛా 
రాళగళన్శృదద్విప విరాజిసభాభవనాంగణా ధనా 

వేళగరివృదాన పదఏీపరితోవీత కాళి గౌతమి 
వోళకవిద్విజస్తుతివ చోలగ చోలగ మానభంజ నా. ౨౭౩ 

భుజంగ చే యాత్రము 

అరాతిక్షమాభృద్భి దాం చతర్భాపాణా 

న రాధీశ్వరా కార నాళీక బాణా 

స్ట రానందనా రావ సేవాధురీణా 

విరాజచ్చతుష్టష్టి విద్యా ప ఏణా. ౨౭౩ 

గద్యము. ప్రది శ్రీనూర్యనారాయణవర ప సాదలబ్జ ప్రసిద్ద వాగ్యిభవ 

సుధాసారజనితయశో లతాంకూర చేమకూర ల తణామాత్యకుమవూర 

సమారాధితబుధనమాజ  వేంకటరాజ శ్ర ణీతంజెన సారంగధర 

చరిత్రంబను మహాప బంధంబునందు తృతీయాశ్వాసము, 

ఇది (శ్రీకింక వీంద)భుటాపంచాన నేత్యాద్య నేక బివద విఖ్యాత విద్వత్కం 

వీ శ్వరతిరుపతి వేంక శేశ్వరపాషాత్ళ చాత)  కాశ్య పసగోత్ళ  దీపొలాన్వయ 
పవిత్ర 'సరస్వతీన్ఫసింహ ఫుతి రాజలత్ర్మీక భత ప్రంఢప) బంధపఠనరచనా ధురీణ 
పీచ్చయకా శ్రీ) పిణీకంబును, (జితకాశి నామకంబును నగు సారంగ భర చరిత) టీక 

యందు తృతీయాశ్వాసము. 

సార 6నగ ధర చక త్ర ము 

_నంపూర్ణము 
8 “జ నాఫవృద్ది' 

¥ ఈ పద్యము 6విజిలాోో ద్వితీయా శ్వా సౌంతమున నున్నది, త! 

ములును తృతీయా శ్వాసాంతమున నున్న వి. 
జామలో లలా ాయా లలా దాతల మలన లానాలన లవడా ల లల లక ంలా లో నలో రజ 

౨౭ మొదలు ౫౨౦ వరకు తినాలి భారతీ వ్రైస్నందు ను ద్రింపయుడిరె 1942. 
me స 



వుననృమీ క్ష 
(గ్రంథము ముద్రణమయినతరు వాత మరల పరిశీలించుటలో కొన్ని మార్చులు 

కూర్చులు స్ఫురించినవి, వానినిక్కు_డ తెలుపుచున్నాను, 

ప్రథమాశ్వాసము 

౨౧ వ పద్యములో వార్ష బౌన్నములు భఛాళాళములనియు పులకొంకురములు 

నారాళములు (= వంకరకానివి - చక్కగా నిక్కి-నవి) అనియు (గహించునదిః 

౨9. లేలుకుట్టినవానిక్సీ పురుగుముట్టినవానికీ ఒక్కొక్కప్పుడు గాలిసోకు 

టయు కలదు, అందువల్లనే ఈ ప పద్యమున విస-వద్యము - భూత వెద్యముకూ ణా 

చెప్పబడినవి. 

౨౮ అంరంగ వై భవములు=(ప్రా-చీన కాలమున “అంగ రంగభోగములుి. “ శ్రీవడ్లకు 

అం౫భోగ రంగభోగ ధూప దీప 2నెజీద్య తాంబూలాలకు.” 

(చూ, రాజనరేం దసంచిక, వు. ౬౦ 

కళ. భర్భో క్తి కొక్కుప్రయాగము. సీ “ఒక కొన్నితిథులు గర్భోక్తి 
చాతుర్యంబు, మెజియ “బీేశాంతంబు చేలమాడుి (కా శ్రీ క్లీం -198, 

౫ం లో. కరములు = తమి = రాగంబు = రేక = బింబము - అంకము = 

సారంగధరుడ్రు అను పదములచేత చం(దుడును (ముద్దు) “కురియుక? అనుట వేత, 
అమృతమువర్షి రచుటయు; (తండి) (ఉఊప్ప్బొంగ గక? అనుట బేతను సాగరుడు 

నునూవ్మముగా థ్వనితములు._ 

 “తామరమాముి ఊఉ షమానవ్రూర్యపద కర్మధారయము, “చిగురులు? వంటి 

ప్ లో గబ్బు! అను [క్రియ “వంప్ర్ర అను నర్థమున (ప్రయుక్త కమె యున్నది? 

నిఘంటువులలో లేదు. అది “గబ్బు? అయ్యుండు నేమో (a గబ్బు = చంపు 

(నూః నిల) “బిజి లోే గబ్బు. గంటు- అనే త వాడబడినది. “మబ్బు 

నుబ్బు "గబ్బు బిబ్బోకవతి'వేణి? (౧-౮౯౪. 

2౯ “సంకుంచోనుిి ఇది జాతీయ-ేమో ? 

౯. *“పేరుబేరి మ ప్రరోాగాంతరము.- “తనకు నస్జోవ్రల చేళ్ళును లక్షణం 

బులు 'శర్పడ చిలింగించుచుండం. చేజజేర నర్సంబులు వర్సోతరంబులు, , , మొదలైన 

గోవివేనుంబుల నాలోకించుచు,” (భా, ఆర, 5-876.) "2 



2 

౧౦౬లో ఫూ, టీ. మిద ఆధారపడి :ఉరియలుంగా యనకొ = ఊక 

గోలయో అన్నట్లు? అని టీక (వాసీతిని, కాని ఊరిగోలకో “ఊరియలుంగుి. అను 

వ్య వవోర నుగపడ లేదు. కావున *ఉరియలు = కౌ _ అనకొ = ఉలీయలు కదా (= 

ఇవి దిట్టకేనము కలవి గదాం) ' అన్నట్లు అని చెప్పుట ఉఊచితేనుని తోచినది: 
(('ఉలీయ అ దిట్టతనము గలవాడు, ధృష్ణుండు?ం cp ర అందువల్ల శపరియలుగా- 

మురియలుగా- నురియలంగాి అనునచే సరియైన పొఠమగుచున్న దీ. కవి 'ఉటీయి చే 

కడ రియి ఆన్నాడు, 

౧౩౦ లో, “వచ్చెనిటు (పేని అనునది . సాధుపొోఠమనియు ఆ ఫాఠము 

(వాతలలో (నిబు_పేమి గా మారినదనియు ఊహింపదగి యున్న ది. 

౧౩౫లో, “చి త్రమంజిమకా ) అయమై కా మంగళ (కర మో అనియును 

'చెప్పన వగునీమాూ? 

౧౩౬లో కయ్యాళిని (చిలుక లేజీకి విశేమణముగా చెప్పుట యుచితతరమని 
తోచినది. గ్రంథకర్త, అ, ౧౭౦ లో చిలుకలను “మరు కరాళి తేజీలిగా చెప్పి 

యున్నాడు, 

ద్వితీయాశ్వాసము 

౬౩3. “చనుమానముతోడక ' అనుటలో (కచసంభావనతో? అన్న ధ్వని 
యున్నది... ఒచనుమానము? అనుట కొక్క (ప్రయోగము. “పొనకమందుం బుల్ల 
'వలె బండితకోటుల కిచ్చు వేళ. న్స ఎమానవులడైనంగాని అనుమాన నక బహుమానమందు 

నక్క న్యూనతగల్బ (జేయుటకు నూల్య్కొనుి (నానా - సరి) “చనుమానము ప పరిశుద్ధ 
మయిన వ్యావహోరికపదము' (చూ. ము, పొ, జేవీ భౌగవఠము ఊపో ద్దాతము. 

COD 17 

౭౪, సం భ్రవుముడచుట్టలు చుట్టలు తిరిగి సస్తన్ంయుటి “| ~ Turn 

ing round. 1 (ఆప్రీ గ 

౧౦౯, నాలుగవపాదనున అఖండయతి, ఎంకటకవికి సమ్మతమే, 

౧౨౫ లో ఫూ, టీ, తప్పుదారినిబడ్సి ర క్టినున్కు నీ కనులయందెందుకు జేశ్చి 

దవ్వు అన్నాను. ర చీమను నాకళకనులయం చెందుకు బేర్చిదవు ఇ నాకెందుకు కోపము 

.శెప్పింఖెదవు ఓ, చాకు కోపతాపములు శేపకుము అనుట యుచితము. 

౧౩3. (2ైకోకవిడిచి ఛనియెకా = వైకొనక వదలి 'వెట్టిపోయెను! అని 



౧౯ (ప్రక్నార్థమున ఎక్కడి కళ్ళ యనుట కీొక్కు( ప్రయోగము: 

గముక్క_డిమూాంక లుసని ముక్క చెక్ళుడయని కలపడినక ఎ (విరాట. £8) 

౧౭౧. *ీనోరారమాటాడు అనుట కొక్క చక్కని ప్రయోగము... 

బీ “నోరారమాటాడు గారాబుచుట్లంబు 

' నొండేని యెందులేకండుటర్య్యె.? (యుగంభర, ఫు, 17.) 

౧౮౪, తురకలు నెలపొడుపును “చందు! అందురు, వారు చందు (సందు 

చూచి పీర్ణాపె చలు దింపుదురు, దానినిబట్టి “సందుచూచి సెకైలు డింపుటి (సమయ 

మును కనిపెట్లీ కార్యమునకుద్యమించుట లోకమున సామెత అయినది 

౧౯౭. నివాళిగి అనుటకంపే *నివాళికి యనుట సరసము, శబ్లాలంకార 

నిర్వాహక మున్ను, 

౧౯౯. 'ఊన మైనట్టి మెలకా = హీనమైన మానినగుడ్గను? అనియాను చెప్ప 

వచ్చును, 

4౨03, మంతుకుల్ = మౌంత్రికులు (భగవదుపాసక్రులు అనియును- 

“మ, రతి = మంత్రమును జపించువాడు అనుటకు; 

(త్ర శ్వలకీం జపే న్నిక్యం, మంత్రీ నిశ్చలమానసః 

తావక్సహ(ప్రం జుహుయాత్, పాయసం నాసా 

. (మేరుతం(త్రము) 

ఆ, వె, “అనఘశ్రుతిచతుప్తయె కాదిగమ్యు మై నిపుణనుంత్రి సం్యప్రణీతమగుచు6 

గడు నఫూర్వ ఫలము గావించు మం|క్రంబ్బు యజ్ఞశీలుసకు ధళరాధిపతికి) 

(కళా, 12409 

తృతీయాశ్వాసము 

౨౧. “విజ్ఞా సేశ్వరము! (= విజ్ఞా నేశ్వరీయము) అనునది యాజ్ఞనల్య్య్య స్మృతీ 

యొక్క వ్యాఖ్యానము. అందు మాతృద్రోహిః లింగోత్క ర్త రనము లప్ప మరి వేరు 

దందనము లేదని చెప్పబడియున్నది. 

౨రో లో “రాగిదటేశెడు కా ఎజ్జయెజ్లని మీళోగులుగ ల. నీలి చల్ల డముల. డంబుి 

అనీ యర్థము. నీలిమందు రంగు దట్టముగా అతికినచోట శాగివర్షపు “మెరుగులు కన 
బడుచుండును, నీలిమందులో రాగ 'కలదట, 

1 ఎక్కడ - సష్తమ్యర్థమున_ (ప్రథమ యని శ్రీ తిరుపతి “జేంకటకవులు 
సప్రమాణముగా నిరావించియు న్నా ర, (చూ పొకుషఠను, *ఏడోయి.?) 



ళీ 

నం 6తట్టింబడిన ప్ర్రలుంశతు విధంబున నిట్టట్టువడి తరలిపోయహసాడక' అను 

పాఠమున్న బేమో శ కటి = వేం తెరి (ఈ, ర 
ర 

సీ, “కటికివచ్చి యిట్లటు వో చేరని 
“ " శళసిధంబున లీలయెడలి (నిర లే ౪ విధంబున లయెొడలి, (నిర. రా, ౫-౧౦౦.) 

౫3. “పొటు పట్టు = పట్టు విడుపు అనియును, 

౭౨. “సబ్బిణి అను పదము $ఆమాయికురాలు' అను నర్ధమున “న్చే్తు వ్యవహా 

రమున నున్నది, . ముత్తుకూరిళో నా మిత్రులు పండిత, అకలి శ్రీ రావాశర్మగారి 

యింట్లో ఇటీవల విచ్వాను, పీమ్మట్క ఈ (కొంది (ప్రయోగముగూడా దొరకినది,- 

సీ కనలుగురుండెడుచోట నిలువంగా6 బెట్టి మా-టాడంగా6 గంటి కే యమ్మలార, 

ననునంటిీ యాడుబిడ్డను గన్న_వారింతే _ పలుక శే యేమియు. దెలియ లేని 

“సబ్బిణుల్” మిర్కు మి బాటుమాటలు గదాంనానాథు మేలిగుణంబు. జెటీ చె,” 

= శుక పుట. 894, 

రాగ *పైలవైలి సాఠాంతరముగా చూపబడినది. కాని ఆదే అసలుపాఠ మని 

యో (కింది (పయోగమువలన శెలిసికొ న్నాను, 

చ “గుమికొని వెలవెలం బడుకొంచు భటావళి చూడ(బోవ.”- (శుక్క 2-40.) 

౧౦౭. “నోరయగాయయిడఃి? Y “నోరయగాయ వేయక) అను పలుకు బడికి (ప్రకర 

ఇమునుబట్టి అర్థము నూహీంచితినే గాని దాని తత్త్వము నాకు తెలియలేదు, 

౧8౯ ‘క్రిన గోటంజీల్చి! అను పొఠమును "నేను పొరపాటున (గహీంచి నాను, 

“కొన గోటందుంచి” అనునదే సరియైన పాఠము. (కొనకొ = తమలపాకు చివరభొగ 

నును, గోటుకొ - (త్రుంచి? అని యర్థము, ఈ యర్థము నాకు తొలుత తోచలేదు, 

౧౭౨ వ పద్యము నెంట ఈక్రింది పద్యమునుణేక్సి పఠింపవ లెను, = 

గీ “కాకి నను దాసీ చి(శ్రాంగిగా జనించి 

నీకు నీవిధిగావించె, నెమ్మి నెల్లి 

ఛువననుందకి -దందంబు పొందుననుచు 

గగనలకీయు నత్యంత కరుణతోడ,ి 

ఈపద్యము నుద త, (పతీలో దోరకినది. మూలములో కలిసీ ఘ్యుద్రింప మరచి సోను, 

నవనాథ చరిత్రలో, - ఈ సన్యా చెప్పు పంక్తులు లేవు, 

f “సోటం గాయచేయక$ి” అను కవిరాజ మనోరంజని - - (పయోగమును నాకు 

"దయతో తెల్తిసీనవాకు నామ్మిత్రులు ul పిశుపాటి విశ్వేశ్వర కాత్ర్ర గారు, స 



X 

ఒక్క. వొ శం దాసుని కృతిలో మ్యొత్ర మిట్లు వివకింపబడి యున్నదీ,- 

భర సుమంతుండు మితం డియె పుస్తె = నరసిచూడయ న జయంతుం డవీవు, 

చాసీయే చిత్రాంగి ధరణీశు భార్య - యానుందరాంగి రత్నాంగి మిళల్లి?.. 
సదనగాడు = ఈ ద్విపద పదములే యనువదించినాడు, 

౧౮౦: '“సన్నవిడి తత్త్వము "తెలియక మొదట "నేను “సన్న = సన్ననివి, 

విడి = (విడివిడిగా) ఎడేమెడము-గా కూర్చబడినవి? అని కు చేసినాను తప్పు, 

(సన్నవిడి యనగా “సన్న రకము) అని యర్థము, వ్యవహోరమున నున్నది, ఇటీవల 

విన్నాను. “సన్న విడి బియ్యము? తల. నామ్మిత్రుల్కు (బ॥ పులుగుండ్ల నర సింనా 

శ్యాస్త్రీగారియింట్లో విన్నాను, తరువాత చూతునుగచా (బౌణ్యములో “స ళన సన్న విడి అ 

Smaller by species, thus సన్న విడి బియ్యము. fine rice? అని యున్న ది, 

కాబట్టి “సన్న విడి = సన్నరకపు గౌడదేశపు రుద్రాతు లని సరియైన యర్థము. 

కాడ రుదాక్షలన గా, లావు (గొప్ప రద్రాటోలని న శ్రీ 

(ప్రభాకరశాస్త్రిగారు “క్రీడా” పీఠిక, (ఫు, 119లో. “తరుణి సౌహయ రాజ దం 

తాగి పటలంబు - గవుడ పేరుగ6 జేసి కట్టె నుత” అసచిోటి “గవుడెపీరును 

గూర్చి చర్చిస్తూ ఇట్టు (వ్రాసినారు. 
_ “గవద చేరు ఇ "పెద్దహారము గొప్ప ర్ముచాతీలమాలకు గవడ క్మద్రాట్ల 

మాల యని, గొప్ప ర్యడ్రాత్లకు గవడ కాయలని చేడు న్యవహారమున్న ది, 'గవుడి 

యని cE ళు” 

(౫ వుదశలు; హాహాం గాడు తొలిమాపయు వుడా శాక 
వడి యగుచో గాడి అను రూపొంతర మేర్నడదు, అందుకీ (క్రింది పదముల 

రూపములు 'తౌర్మా_ ణము. 

'అవుడు = జొడు దవుడ్ = డాడ 

' కవుడు = కొడు దవుడు = బొడు 

నవుండు = గొండు నవుడు = నొడు, 

కావున శ, ర పాఠమే సాధువు, వడ - “పీకు అనుట సొధువు కాదు, కాబస్ట్రే 

భూ ని, లో, “గవడ = అపము[దితము) అని తెలుపబడినది, 
| అది యట్లుండ-గా, గవుడ పేరు (౫వుడస సరమ్బుఅనునది, కాసులపేరు 1 గుండ్ల 

జము 2 ముఖ శే పేరు... బన్న సరము; చెంపసరను; అనువానివలె క్రీ భూహావిశేన 
మగునే కాని వట్టి “పెద్దహారము" కాదు, గవుడ _ లేక వడి "పెద్ద, బీరు = 

1 “గుండ్లదండ ~ A necklace of beads.’ క (టౌను). 

చే అటి శనులు కక సేవక క్ర) 



a 

హారము! అని యర్థము చేయుట సరికాదు, వై పద్యమనను - (త్రీ భూపానిశేయగా 
చెప్పుటయే | ప్రకరణమున కుచితము, 

గవుడి కు “గవడి వ్యావహారిక రూపము కావచ్చును, 
గౌడ ర్యద్రాటీలు = గొప్ప రద్రాతలగుచో “సన్న విడి గౌడర్యద్రామలు = 

సన్నని = గొప్ప( =౫ లావు) యద్రాతీలు? అనవలెనుగడా ! మరి “సన్నని లావు! 
అనుట సరియగునా * 'సరకాదు కావున “సన్న విడిం గౌడరడ్రాతీలు = సన్నని 
గాడ బేళపు యృద్రాతీలు? అనుటయే యుచితము, గాడచేశపు రదాత్ (పసిదము, 
అందువల్ల నే “హురుమంజి ము'క్రెము? లన్న ట్లు గాడన దాతు లన్న . వ్యవహారము 
రూఢమయినది, గంగాతీరమున. నున్నది [గాడబేశము, (గొడ దేశము, The 
Gangetic countries.’ (బౌను) అక్కడ రద్రాట్ విశేషము గా నుండును, 
గంగ్రాతీర భూమిని శ్రీనాథు డిట్లు వర్ణించి నాడు... స్స్ “గంగాప్రవాహ నంషాభలితా 
భ్యున్నరం ర ద్రాట్ దేవదార్నద్రుమంబు, , ,.నెస హీమశెలపొదంబు.౫” (వార, &8_80.) 

గాడర్ముడ్రాతల్యు గౌళరు ద్రాటీల్సు అనికూడా వాడుక 

“గౌళరుద్రాత్లు గరుడ పచ్చలును 
జాలం గూర్చినెపేరు జాతిగాం బూని. (నవ, ఫు, 82,) 

బీగువులేని “పెద్ద స్వరమును పలుకు గొంతును “గౌళ గొంతు (గాళ శారీర 
అనుట వాడుక. (ఎందువల్లనో సూ, ని, (గ్రహించలేదు) (బౌణ్యములో_ 6గాళ్ళ 
గొంతు = 2 big voice’ అని యున్నది. కాని కోకిల కంధనునలె చిక గానైన "పెద్ద కంఠస్వరమును గౌళ! అనరు, పెద్ద అను నర్ధమున_ గాడ గవుడ్య గాళ్ళ 
గవుళ అను పదము లుండవచ్చును. ఆ యర్థమున నవి దేశ్యరులు. రుద్రాజీకు విశ 
మణమగు (గాడు ( = గాళ) సంస్కృతము. దానికి నాడా వాడుకలో, నడ, 
గవడ్య గవుళే గవళ అను రూపము లుండవచ్చును, కాని “గాడరు దాత? లంకే 
గౌడ దేళపురు దాత లనుటయే సరి. 

౨౨0 లో “బడం దలంచునీకు అను 'పొఠము తప్పు, “బడ నురుళునీక్షు! అను పాఠము ఒప్పు, (ప్రమాదమున పాఠాంతరమగా చూపబడినది. (ఊరక - ఊజక్క 
సమా న్యార్థకమాలే, చూ నూ, ని 

౨౨౧ లో “తేలు? అనగా . కొండిచుట్ట “పాము? అనగా (శ్రేలాడుజద్క అని 
సంశేతము. ' 

₹ ౧ ౪౪ సమారభ్యి భువ.నె శాంత్రగః శ్రమే : 
సగాడచేళ, సమాఖ్యాతః సర్వవిద్యా విశారదః (సృందపురోనీము). అవీ. 
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